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03متابعات [[
مصرية عروض   8

المرأة لمسرح  الدولى  إيزيس  لمهرجان  التأسيسية  الدورة  فى 

البلد« »والد 
سبتمرب  15 حىت  الدقهلية  محافظة  بقرى   

مسرحية عروض   10
المسرحي  األردن  لمهرجان   28 الدورة  في 

عروض   8 املــرأة  ملرسح  الــدويل  إيزيس  مهرجان  إدارة  اختارت   

فتحية  “دورة  للمهرجان  التأسيسية  الدورة  ىف  للمشاركة  مرصية 

املقبل  سبتمرب   21 إىل   15 من  الفرتة  يف  انطالقها  املنتظر  العسال” 

دول  من  عرضا   15 من  أكرث  ومبشاركة  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت 

مختلفة منها اليابان وهولندا والربازيل وتونس.

وقالت املمثلة واملخرجة عبري لطفى رئيسة املهرجان أن آلية اختيار 

العروض اعتمدت بشكل أسايس عىل اختيار أعامل لصانعات مرسح 

متميزات أو أن يكون العرض معنى يف متنه بقضايا املرأة عىل نحو 

إيجايب سواء كان الصانع رجال أو امرأة.

وهى  مرصية  عــروض   8 يضم  املهرجان  برنامج  أن  إىل  وأشــارت 

“هاملتهن” من إعداد وإخراج سعداء الدعاس وبطولة نورا عصمت 

وأمرية عبد الرحمن وإنتاج مركز اإلبداع الفني برئاسة املخرج خالد 

وبطولتها  حمزة  دعاء  وإخراج  تأليف  من  شهرة”  و”مفتاح  جالل، 

الجامل  رشا  وإخراج  تأليف  القاهرة”  و”هنا  إسامعيل،  عامد  مع 

الرقص  وعرض  الثقايف  التحرير  مركز  مع  بالرشاكة  فرقتها  وإنتاج 

املعارص “بهية” من تصميم وإخراج كرمية بدير وإنتاج فرقة فرسان 

الرشق للرتاث التابعة لدار األوبرا املرصية، و”املشوار األخري” تأليف 

بالجامعة  املرسح  قسم  وإنتاج  عامر  ريم  وإخــراج  فرج  ألفريد 

األمريكية، و”كارمن” للمخرجة ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر 

نظمها  التي  صليحة  نهاد  حاضنة  نتاج  عرضني  إىل  باإلضافة  للفنون 

األملاين  جوته  ملعهد  التابع  الونج  التحرير  مع  بالتعاون  املهرجان 

وهام “املطبخ” من تأليف وإخراج محمد عادل، و”امرأة وحيدة” 

تأليف داريو فو وفرانكا راما وإخراج منة ماهر.

املهرجان  ومديرتا  لطفى  عبري  واملخرجة  املمثلة  املهرجان  ترتأس 

رعاية  تحت  ويقام  عىل  عبري  واملخرجة  املنعم،  عبد  رشا  الكاتبة 

مع  وبالتعاون  للمرأة  القومي  املجلس  مع  بالرشاكة  الثقافة  وزارة 

األجنبية  الثقافية  واملراكز  والسياحة  والرياضة  الشباب  وزاريت 

الهولندية،  والسفارة  الونج،  التحرير  و  وجوتة  والرويس  الربيطاين 

عامد  واستوديو  االدائية  للفنون  متايس  وتجمع  هاوس،  وإيفنت 

وجمعية  الجيزويت  والثقافية  العلمية  النهضة  وجمعية  الدين 

يهمنى اإلنسان

سامية سيد

رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان  قال 

االنطالقة  ان  للمرسح  الفني  البيت 

والتجوال  املواجهة  ملرشوع  الثانية 

للخطة  وفقا  ساق  و  قدم  عىل  تسري 

للمرسح،  الفني  البيت  املوضوع من 

فرقة  تنفيذها  عىل  ترشف  التي  و 

بالبيت  التجوال  و  املواجهة  مرسح 

مساء  بدأت  ، حيث  للمرسح  الفني 

“والد  عرض  ليايل  أول  األحد  اليوم 

املــرسح  فرقة  إنــتــاج  مــن   “ البلد 

للمرسح  الفني  بالبيت  الحديث 

كفر  قرية  من  الدقهلية   مبحافظة 

الحاج رشبيني ، حيث من املقرر ان 

املحافظة حتى  بقرى  العرض  يستمر 

ليتم  الجاري،   سبتمرب  شهر  من   ١٥

بذلك تقديم العرض ب ٢٠  قرية و 

أغسطس  شهر  انطالقه  منذ  توابعها 

املايض . 

الــرشقــاوي  محمد  املــخــرج  يقول 

ــرسح املــواجــهــة و  مــديــر فــرقــة م

بالقرى  العرض  حضور  ان  التجوال 

الحضور  فيصل  التوقعات،   فــاق 

اىل  الــواحــدة  العرض  بليلة  احيانا 

العروض  تقام  ١٥٠٠ مشاهد، حيث 

بالساحات و املدارس بالقرى ، و من 

املقرر ان ينتقل العرض خالل جولته 

مبحافظة الدقهلية ما بني ١٠ قرى . 

البلد  “والد  عرض  ان  بالذكر   جديد 

خالل  مــن  عــدة  قضايا  يتناول   “

لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، 

املدنية،  الخدمة  وقانون  الفساد 

الرشعية  والهجرة غري  األقباط  تهجري 

والرشطة  الجيش  جنود  وبطوالت 

الرمادي،  أحمد  الحدود،بطولة  عىل 

عبد  الرفاعي،  يارس  الفوليل،  وليد 

مصطفى،  وائـــل  ــوين،  ــت ال العزيز 

وفاء  صالح،  محمد  يوسف،  عادل 

عبد  حــامــد،أمــرية  إرساء   ، شوقي 

ــالم  الــرحــمــن،أبــانــوب شــوقــي ،إس

أحمد،  إرساء  سامل،  نورهان  حسن، 

الحميد،  عبد  أمــري  أحمد،  كرمية 

مصطفى،  أحمد  فتحي،  محمود 

إسالم  محمد،  فاطمة  محمد  نجاة 

عصام، عمرو حسني، بتول عبد الله، 

الرشيف،  بكر  أبو  إضــاءة  تصميم 

من  جعفر،  فـــاروق  استعراضات 

إخراج  ومن  سليم،  مصطفى  تأليف 

محمد الرشقاوي.

شيامء سعيد

العليا  اللجنة  األخرية  األيام  خالل  أعلنت 

للمهرجانات املرسحية للعام 2021، بدولة 

الفنية  اللجنة  تنسيب  عىل  بناًء  األردن، 

املؤهلة  املرسحية  املرشوعات  أسامء  عن 

مهرجان  يف  املشاهدة  ملرحلة  لالنتقال 

وذلك   ،28 الـ  دورته  يف  املرسحي  األردن 

لتتمكن اللجنة الفنية من اختيار األعامل 

الــتــي ســتــشــارك يف 

“املوسم  املهرجان 

 ،“2021 املــرسحــي 

ميزانياتها  وتحديد 

بناًء  نــهــايئ  بشكل 

عىل  املشاهدة  عىل 

ميزانية  تتجاوز  أال 

ــعــمــل املــرسحــي  ال

الواحد عن عرشة آالف دينار وأال تتجاوز 

سبعة  عن  املشاهدة  بعد  املقرة  األعامل 

املرسحية  العروض  يف  ومتثلت  ــامل،  أع

أرشف  إخراج  )السقف(  مرسحية  التالية: 

العواصف(  )همس  ومرسحية  طلفاح، 

)عىل  ومرسحية  شطناوي،  إيــاد  إخــراج 

جرس عبدون( إخراج باسم عوض عثامن، 

األردن(  نهر  يا  ستغسل  )و  ومرسحية 

ومرسحية  حـــرب،  حكيم  ــراج  إخـ مــن 

املسلامين،  خالد  ــراج  إخ من  )كلامس( 

دانا  إخراج  من  غريبة(  )أرواح  مرسحية 

من  الجنة(  يف  )حدث  ومرسحية  لنب،  أبو 

ومرسحية  مصطفى،   خليل  زيد  إخــراج 

البصول،  الصمد  عبد  إخراج  )صناديق( 

عصمت  إخراج  من  )صناديق(  ومرسحية 

ــة )طــيــور  فـــــاروق، مــرسحــي

األبابيل( إخراج فراس الرميوين.

وقدمت اللجنة العليا للمهرجان 

عىل  الفنية  للجنة  شكرها 

تقييم  يف  الــكــبــرية  جــهــودهــا 

للمهرجان  املقدمة  املشاريع 

السادة:  من  تشكلت  والتي 

الفنان  قبيالت،  عبدالسالم  د. 

الفنانة  القصص،  مجد  د.  نافع،  حسني 

نادرة عمران، د. الحاكم مسعود.

دورته  يف  املرسحي  األردن  مهرجان  يقام 

مديرية  الثقافة/  وزارة  رعاية  تحت   28

باململكة  البرصية  والــفــنــون  املـــرسح 

ترشين   14 ــ   4 من  الفرتة  يف  األردنية 

ثاين/ نوفمرب لعام 2021.

همت مصطفى

األخري«  القاهرة« و»المشوار  »كارمن« و»هاملتهن« و»مفتاح شهرة« و»بهية« و»المطبخ« و»امرأة وحيدة« و»هنا 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 06 سبتمبر 2021العدد 545 العدد 06732 سبتمبر 2021العدد 732

04 ]]متابعات

الثقافة  أعلنت اإلدارة العامة للمرسح بالهيئة العامة لقصور 

مرسحية  عروض  خمسة  أسامء  عطوة  هشام  املخرج  برئاسة 

تم  مرسحي  عرض   73 بني  من  املشاهدة  لجان  اختارتها 

ترشيحهم لحصولهم عىل أعىل تقدير باملوسم املرسحي 2020 

ضمن  الجامهريية  الثقافة  مرسح  لتمثيل  وذلك   ،  2021  /

مسابقة املهرجان القومي للمرسح املرصي.

القومي  املهرجان  الئحة  يف  املحدد  العروض  لعد  وفقا  انه 

للمرح املرصي 

مدمجة  أسطوانات  تلقت  قد  للمرسح  العامة  اإلدارة  كانت 

 29 وهي  القومي   باملهرجان  للمشاركة  املرشحة  للعروض 

عرض لفرق األقاليم و 17 عرض للتجارب النوعية و 27 عرض 

لنوادي املرسح .. 

تم تشكيل لجان املشاهدة من نخبة من املرسحيني كالتايل: 

عبد  نارص  املخرج  السيد،  عصام  املخرج  األقاليم:  فرق  لجنة 

املنعم، مصمم الديكور حازم شبل، املوسيقار وليد الشهاوي، 

مصمم الرقص مصطفى حجاج والكاتب شاذيل فرح مقررا 

لجنة التجارب النوعية : املخرج شادي رسور، د. محمد سمري 

الخطيب، مصمم الديكور وائل عبد الله، مصمم الرقص ضياء 

شفيق، املوسيقار أحمد حمدي رؤوف، الكاتب سعيد حجاج 

مقررا .

أحمد  املخرج  حسني،  حمدي  املخرج   : املرسح  نوادي  لجنة 

السعيد  املخرج  صدقي،  فؤاد  محمود  الديكور  مصمم  طه، 

منيس مقررا .

الثقافة  مــرسح  لتمثل  ــروض  ع  5 اللجان  اخــتــارت  وقــد 

بريسبان”  “مهاجر  وهي  القومي  باملهرجان  الجامهريية 

شحادة  جــورج  تأليف  من  األنفويش  ثقافة  قرص  لفرقة 

الجيزة  مركز  لفرقة  النداهة”   “ ياقوت،  جامل  د.  وإخــراج 

البلح  عرق  فيلم  عن  املوىل  عبد  محمد  إعــداد  من  الثقايف 

لرضوان الكاشف، وإخراج ريهام عبد الرازق،  “الظل” لفرقة 

ليوند  لـ  يصفع”  الذي  “هو  األنفويش عن  نيص  ثقافة  قرص 

عامر،  طارق  لدكتور  إيف”  وزوجته  آدم  “السيد  و  اندريف 

كارميال”  “أه  الحرضي،  سامح  وإخراج  عامر  طارق  د.  كتابة 

تأليف  من  كامل  مصطفى  ثقافة  قرص  لفرقة  نوعية  تجربة 

خوسيه سانشيز وإخراج أرشف عيل ، “كيفني” لنادي مرسح 

الزقازيق من تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج حسام عادل   

احتياطيا  التالية  العروض  برتشيح  املشاهدة   لجان  وقامت 

خامس  ترشيح  األنفويش،  ثقافة  لقرص  كرامازوف«  »لعنة 

»الغريب« لفرقة أسيوط، ترشيح سادس »جبل تقوق« لفرقة 

لفرقة  سفن«  وثالث  »ايزابيال  سابع  ترشيح  اإلسامعيلية، 

إخراج  من  بورسعيد  ثقافة  لقرص  األوبــرا«  »شبح  القباري، 

من  األنفويش  ثقافة  لقرص  ثيو«  »عزيزي  العرشي،  محمد 

لنادي مرسح سوهاج  الدخول«  نادر، »يستأذن  رامي  إخراج 

إخراج طارق سالم، »جني« لنادي مرسح املنصورة من إخراج 

محمد فاروق .

المشاهدة  لجان  توصيات 
: األقاليم  فرق  لجنة 

جاءت  التي  العروض  بتقديم  املشاهدة  لجان  أوصت  وقد   

املهرجان  هامش  عىل  املختارة  للعروض  الرتتيب  يف  تالية 

منفصل  مهرجان  يف  تعرض  أن  ذلك  يتح  مل  وان  القومي 

تقديرا لجودتها، كام أوصت اللجنة  باالهتامم بالعروض التي 

النصوص  تغلبت  حيث  املرصية   النصوص  لتقديم   تتصدى 

االرتباط  عىل  حرصا  وذلــك  العروض  معظم  عىل  العاملية 

بالبيئة املحيطة .

 : المسرح  نوادي  لجنة 
اللجنة  مبا شاهدته  املقدمة  العروض  اللجنة مبستوى  أشادت 

املرسحية،  التقنية  ي  ومبتكرة،  جيدة  أفكار  بها  عروض  من 

املرسح  لنوادي  ختامي  مهرجان  بعمل  اللجنة  تويص  لذلك 

هذا العام تشجيعا للشباب عىل اإلبداع .

أخري  مرة  املرسح  نوادي  خالل  من  املخرجني  اعتامد  عودة 

شباب  وتحفيز  املرسحيني  املخرجني  من  جديد  بجيل  للدفع 

املخرجني عىل االشرتاك بنوادي املرسح .

توصب  املرسح  لنوادي  ختامي  مهرجان  إقامة  عم  حالة  ويف 

اللجنة بإقامة ورش تدريبية للمخرجني، واختيار الفضل منهم 

للمشاركة  بلقاء شباب املخرجني للدورة الجديدة، 

لخروج  للمرسح  العامة  ــإدارة  ل الشكر  اللجنة  وقدمت 

النجاح  من  مبزيد  أمنياتها  مع  املتميز  املستوى  بهذا  األعامل 

والتألق .

أحمد زيدان

عروض  5 تختار  المشاهدة  لجان 
احتياطية عروض   8 وترشح  القومي  بالمهرجان  الجماهريية  الثقافة  مسرح  تمثل 
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أعلنت إدارة مهرجان » ملتقى اإلسكندرية املرسحي للهواة « عن 

تحت  أكتوبر2021   14 يوم  وذلك  الثانية،  الدورة  انطالق  موعد 

، وُيقام  شعار » شباب الجمهورية الجديدة شباب بتحب مرص « 

الدكتورعبد  األستاذ  برئاسة  اإلسكندرية  جامعة  برعاية  املهرجان 

اإلسكندرية  بجامعة  العاملني  فرقة  نشاط  ،وضمن  قنصوه  العزيز 

للكورال واملرسح.

وقال مؤسس وأمني عام امللتقى املخرج محمد عبد الستار )تيتو( 

 )  7000 من)  الدورة  لهذه  املالية  الجوائز  زيادة  تم  أنه  ملرسحنا 

جنيه إىل)  10000 ( جنيه حيث قامت إدارة املهرجان باستحداث 

جائزة مالية ألفضل مخرج وأفضل مؤلف إضافة لباقي الجوائز 

املقررة واملعلن عنها من خالل الئحة امللتقى يف دورته األوىل ، كام 

ويختتم  أكتوبر   14 ينطلق  املهرجان سوف  أن  الستار  عبد  أوضح 

فعالياته يف 21أكتوبر املقبل ، وأضاف مؤكًدا : أن املكتب التنفيذي 

للملتقى سُيعلن عن مولد مهرجان كبري ملرسح الشاطىء 

البحر  حوض  لــدول  الجديدة  العلمني  مبدينة 

الجونة  مهرجان  يحايك  املتوسط  األبيض 

الجهات  كل  من  كبري  بدعم  السيناميئ 

التي ستساهم يف تنظيم املهرجان.

«أن  الستار  عبد  محمد   « تابع  فيام 

يكون  بامللتقى  للمشاركة  التقديم 

أعلن  الــذي  اليــن،  أون  الرابط  عرب 

الرسمية  الصفحة  خــالل  من  عنه 

الــتــواصــل  مــوقــع  ــىل  ع للمهرجان 

وبــدء   ،  »face book االجــتــامعــي» 

املايض  أغسطس   15 من  للمشاركة  التقدم 

،ويستكمل املهرجان استقبال املشاركات حتى 15 

سبتمرب الجاري، أو حتى اكتامل العدد من العروض املشاركة، 

وَيسعد  ُيرحب  ،واملهرجان  ذلك  عقب  للمشاركة  التقديم  وُيغلق 

للمشاركة من قبل الفرق بعروضهم املرسحية من جميع محافظات 

التي  الفرق  أســامء  جميع  عن  املهرجان  إدارة  وسُتعلن  مرص، 

لالشرتاك  التقديم  انتهاء موعد  بعد  5أيام  لالشرتاك خالل  تقدمت 

وسيعلن ذلك أيًضا عىل الصفحة الرسمية للملتقى.

الملتقى شروط 
وتتمثل رشوط املشاركة يف الدورة الثانية من » ملتقى اإلسكندرية 

املرسحي للهواة « فيام ييل:

االشرتاك  باب  غلق  بعد  أسامئها  إعالن  سيتم  التي  الفرق  عىل 

للعرض خالل  الجودة، صوًتا وصورة  عايل   )C.D(ُتقدم أن  أونالين 

الرسمية  بالصفحة  أسامءهم  إعالن  من  األكرث  عىل  يوًما  15 عرش 

من  أو  للجمهور  العرض  ليايل  إحدى  عن   CDالـ وُيكون  للملتقى 

بأسامء  الفرق كشف  ُتقدم  بروفة دون ديكور، أومالبس، و  خالل 

العرض نبذة  ُيقدم مخرج  بالكامل و اإلداريني، ويجب أن  الفريق 

خالل  من  ُتقدم  التي  واألفكار  الرسالة  عن  سطور   5 عن  تزيد  ال 

. word عرضه املرسحي يف ملف

عن  تقل  ال  العروض  مدة  تكون  أن  باملهرجان  للمشاركة  وُيشرتط 

أنه  امللتقى  مدير  وأكد  دقيقة،    )70( عن  تزيد  وال  دقيقة   )50(

وغري  عنها،  امُلعلن  للرشوط  املخالفة  العروض  ُتستبعد  سوف 

دينية  إساءة  أي  ُتوجه  أن  للمشاركة  املتقدمة  للعروض  مسموح 

بأي  اجتامعية  أو  عقائدية  أو  أو سياسية 

شكل أو صورة ،وتستبعد تلك العروض 

املــشــاهــدات،  مرحلة  مــن  تلقائًيا 

باملرحلة  التي ستتأهل  الفرق  وتتقدم 

بذلك عن طريق  كتايب  تعهد  النهائية 

مخرج العرض مرفق به صورة البطاقة 

بالعرض  املشاركني  لجميع  الشخصية 

للتقدم  يحق  وال  واإلداريــني،  الفنانني  من 

عرض  من  بأكرث  امللتقى  مبسابقة  للمشاركة 

/ للممثل  يحق  بينام  أو مخرج  فريق  لكل  مرسحي 

املمثلة االشرتاك يف أكرث من عرض أثناء مرحله املشاهدة غري أنه ال 

َيحق لهم أن يشاركوا أثناء املهرجان باألداء التمثييل إال يف 

عرض مرسحي واحد .

من  الثانية  ــدورة  ــال ب املــشــاركــة  ورابـــط 

ــي  ــرسح مــلــتــقــى اإلســكــنــدريــة امل

https://docs.google. كالتايل:  للهواة 

com/.../1FAIpQLSeeTti5YU2.../viewform

جوائزالملتقى
املرسحي  اإلسكندرية  ملتقى  ُيقدم 

الثانية  مادية يف دورته  للهواة جوائز 

بإجاميل  املــرسحــي  الــعــرض  لعنارص 

الئحة  حسب  مقدمة  )10000(جنيه 

للفائز  جنيه   )2000( مُتنح  حيث  املهرجان، 

تقدير،  وشهادة  أول  /دور  ممثل  أحسن  بجائزة 

/ ممثلة  أحسن  بجائزة  للفائزة   )2000( مُتنح  أيًضا  وكذلك 

للفائز  مبلغ قدره )1000( جنيه  ومُينح  تقدير،  أول، وشهادة  دور 

بجائزة أحسن ممثل /دور ثان، وشهادة تقدير 1000، ومُينح أيًضا 

مبلغ )1000( جنيه للفائزة بجائزة أحسن ممثلة/ دور ثان وشهادة 

مخرج  أفضل  بجائزة  الفائزة  للفائز/   )1500( مبلغ  ومُينح  تقدير، 

مؤلف  أفضل  بجائزة  للفائز  جنيه   )1000( ومُينح  تقدير،  وشهادة 

)إضاءة،  ألفضل  وشهادات  جوائز  امللتقى  وُيقدم  تقدير،  وشهادة 

هذه  يف  فائزة   فائز/  لكل  املالية  والجائزة  موسيقى(،  ديكور، 

ثالث  ألفضل  تقدير  وشهادة  )500جنيه(،  قدرها  الثالثة  املجاالت 

عروض ،وشهادة تقدير ألفضل بوسرت.

الملتقى إدراة 
الثانية  دورته  للهواة  املرسحي  اإلسكندرية  ملتقى  إدارة  وتتشكل 

الفنان محسن صربي رئيًسا والفنانة فاطمة محمد عيل مديرًا  من 

عاًما  وأميًنا  مؤسًسا  )تيتو(  الستار  عبد  محمد  املخرج  والفنان 

للملتقى، واملهندس فنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرًا تنفيذًيا 

للملتقى.

يتنافس  للهواة منصة مرسحية  ويعد ملتقى اإلسكندرية املرسحي 

وقام  املختلفة  مرص  محافظات  من  الشابة  املواهب  فيها 

الستار  عبد  محمد  الشاب  الفنان  بتأسيسه 

اإلسكندرية  بجامعة  العاملني  فرقة  مؤسس 

تيتو  مرسح  وفرقة  واملــرسح  للكورال 

من  الكثري  قبل  مــن  أخـــرج  الـــذي 

محافظات  يف  املرسحية  الــعــروض 

ــرىس مــطــروح  ــ ــة وم ــدري ــن ــك اإلس

والقاهرة.

من  األوىل  الدورة  أن  بالذكر  والجدير 

مطاوع  كرم  الراحل  اسم  حملت  امللتقى 

املرسح  إيزيس  امللتقى  رئيس رشف  كانت  و 

الفنان  خاللها  وكرم  املرشدي،  سهري  الفنانة  املرصي 

القدير يوسف إسامعيل رئيس املهرجان القومي للمرسح املرصي، 

من  اختيارهم  تم  مرسحًيا  عرًضا   14 األويل  الــدورة  يف  وتنافس 

بني40  عرًضا تقدمت من مختلف محافظات مرص، وتشكلت لجنة 

رئيًسا  صربي  محسن  الفنان  من  األوىل  دورته  يف  امللتقى  تحكيم 

وعضوية كل من الفنان إيهاب مربوك واملهندس وليد السباعي.

همت مصطفى

للهواة المسرحي  اإلسكندرية  ملتقى 
الثانية للدورة  والجوائز  الشروط  ويعلن  المقبل  أكتوبر   14



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 06 سبتمبر 2021العدد 545 العدد 06732 سبتمبر 2021العدد 732

06 [ متابعات

بالطليعة نوتردام«  »فريدة«و»أحدب 
جميل« »حلم  والقادم 

للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  اسامعيل  املخرج  افتتح 

مبرسح  وذلك  نوتردام«  عريض«فريدة«و«احدب  املايض  االسبوع 

للمخرج  “فريدة”  »عرض  بافتتاح  قام  حيث  بالعتبة  الطليعة 

بحضور  اغسطس   ٢٩ املوافق  االحــد  يوم  وذلــك  مصطفى  اكــرم 

وكوكبة  كبري  جامهريي  وحشد  حسان  عادل  الفنان  الفرقة  مدير 

مختار  ايضا  افتتح  التايل  اليوم  ويف  والصحفيني  اإلعالميني  من 

املنعم ويف  عبد  نارص  للمخرج  نوتردام«  املرسحي«احدب  العرض  

هذا اإلطار أعرب املخرج أكرم مصطفى عن سعادته ب رد الفعل 

اإليجايب من الجامهري التي شاهدت العرض حتي اآلن.

البجعة  اغنيه  عن  مأخوذة  »فريدة«  املونودراما  أن  اكرم  قال   

امرأة  حول  احداثة  تدور  العرض  أن  مضيفا  تشيكوف  لألديب 

عجوز لظروف معينه تواجدت يف املرسح لساعة متأخرة من الليل 

الهاتف  عيل  لها   صديقه  مع  التوقيت  هذا  يف  ذكرياتها  تسرتجع 

املحمول ولكن تزامنا مع هذه املحاكاه تتعرض لنوبه من »الهلوسة 

» نتيجة ملرض معني تعاين منه منذ زمن .

مؤكداً أن القصة ليست يف اسرتجاع ل قصة حياة فنانه فقدت جزء 

كبري من جامهرييتها الكبرية بل إن الرؤية تستهدف فكرة االختيار 

ونتسائل من خالل العرض هل اختيارتنا حقيقية أم ال ؟ 

عايدة  النجمة  بطولة  »فريدة«  فهمي  عايدة  بطولة  “فريدة” 

محمد  ،موسيقى  الله  عبد  عمرو  إضاءة  و  ديكور  تصميم  فهمي، 

رويب  ،ماكياج  العزيز  عبد  شيامء  مالبس  تصميم  رؤوف،  حمدي 

مهاب،  العرض عن نص » أغنية البجعة » ألنطوان تشيكوف ، من 

كتابة و إخراج اكرم مصطفى

عيل  نوتردام«  املرسحي«احدب  العرض  مختار  أيضاً   افتتح  بينام 

قاعة زيك طليامت مبرسح الطليعة وذلك يوم االتنني املايض وسط 

إقبال جامهريي كبري.

 » أحدب نوتردام  عن رواية » أحدب نوتردام » لفيكتور هوجو 

، ترجمها و كتبها  للمرسح الكاتب الراحل أسامة نور الدين ، من 

الجندي  ، رجوى حامد، مريم  بطولة جورج أرشف، يحيى محمود 

 ، ثروت  فادي   ، طلعت  محمود  رشيف،  عمرو   ، دياب  محمد   ،

مخيمر  أحمد   ، الوهاب  عبد  محمد   ، قناوي  هبة   ، السباعي  مي 

 ، عيل  طارق  أشعار  حسيب،  محمد  خلف،  آية  الشاعر،  حسام   ،

، تصميم  ، استعراضات كرمية بدير  موسيقى و ألحان كريم عرفة 

نعيمة  أزيــاء   ، عطية  حمدي  ديكور   ، الرشيف  بكر  أبو  اضــاءة 

عجمي، ماكياج إسالم عباس ، و من إخراج نارص عبد املنعم .  

قارب  الفرقه  مدير  النجدي  خالد  الفنان  قال  السالم  مرسح  ويف 

العرض  بروفات  من  االنتهاء  عيل  الغرباوي  مازن  الشاب  املخرج 

ومن  شهور  لعدة  استمرت  والتي  باملقلوب«  هاملت   « املرسحي 

املقرر افتتاح العرض قريًبا عيل خشبة مرسح السالم بشارع القرص 

العيني. 

تأليف  الشيوي،  امين  القايض،  عمرو  بطولة  باملقلوب«  »هاملت 

سامح مهران، اخراج مازن الغرباوي.

بتقديم  الفنان سامح بسيوين  برئاسة  الشباب  بينام يستعد مرسح 

الخطة  ضمن  وذلك  القادمة  الفرتة  خالل  جديده  عروض  ثالثة 

دعوة  يا  املرسحي«  العرض  وهم  الفرقه  وضعتها  التي  الصيفية 

تجري  بينام  الجاري  الشهر  خالل  افتتاحها  املقرر  ومن   « مامتت 

سامح  تأليف  من  وفتلة«  إبرة  املرسحي«  العرض  بروفات  أيضاً 

عثامن وإخراج محمد طايع  والعرض العرض الثالث »مش الكرتا« 

من تأليف  وإخراج محمد عبد املوىل.

ويف الحديقة الدولية تستعد فرقة الشمس لدمج ذوي االحتياجات 

الخاصة لتقديم عرض »سكر نبات« و » حصالة فارغة« وهم ضمن 

مرشوع أحالم شتوية الذي يقدم مجموعة من العروض التي تشهد 

أبطاال من أصحاب الهمم .

الفن  أو  والغناء  املوسيقى  سواء  الفنية  الــورش  بجانب  وذلك 

التشكييل والتي قد سبق وأعلنت عنها الفنانة وفاء الحكيم مديرة 

الفرقة. 

بينام شهدت ساحة الهناجر عرضا من أهم عروض مرسح القاهرة 

مرص  عروض  اهم  من  بل  للمرسح  الفني  للبيت  التابع  للعرائس 

الليله   « والكبار  الصغار  لدى  الساحر  األوبريت  وهي  الرتاثية 

الكبريه« والذي استمر حتي نهاية شهر أغسطس باقبال جامهريي 

ملفت للنظر وذلك ضمن   الربنامج السنوى لقطاع اإلنتاج الثقايف 

الثقايف«  اإلنتاج  »صيف  برنامج  وهو  جالل  خالد  املخرج  برئاسة 

تأليف  للعرائس  القاهره  مرسح  نجوم  بطولة   « الكبرية  »الليلة 

كامل  مصطفى  ديكور  مكاوى،  سيد  ،موسيقى  جاهني  صالح 

،عرائس ناجى شاكر ، إخراج صالح السقا .

للمرسحية  العاشقة  للجامهري  قريبا  جميل«  حلم  الكوميدي«  ويف 

الكوميدية التي تناقش قضايا هامه يف املجمتع من خالل االبتسامه 

أن  الكوميدي  املرسح  فرقه  مدير  عزب  امين  الفنان  أكد  حيث 

الشهر الجاري يشهد افتتاح العرض الكوميدي«حلم جميل« للنجم 

نجوم  من  وغريهم  زيــن،  عزت   ، درزاوي  ســارة   ، حسني  سامح 

واعضاء املرسح الكوميدي

موسيقى هشام جرب ، ديكور حازم شبل، مالبس نعيمة عجمي 

تأليف طارق رمضان ، اخراج اسالم .

 محمود عبد العزيز
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ومسرحى وثقافى  فىن  نشاط 
الطفل لثقافة  القومى  بالمركز 

القومى  املركز  يشهده  ومرسحى  وثقاىف  فنى  وحراك  نشاط  حالة 

املركز  نشاط  بدأ  وقد  الجارى،  سبتمرب  شهر  خالل  الطفل  لثقافة 

الفعاليات  أويل  كانت  إذ  سبتمرب،  لشهر  األول  اليوم  منذ  القومى 

ورشة لتعليم الكتابة املرسحية للكاتب احمد زحام، وورشة لتعليم 

الفنون،  بحديقة  وليد كامل وذلك  للسيناريست  أونالين  املرسحية 

املفتى  وحنان  صربى  أمرية  للفنانتني  رسم  تعليم  ورش  باإلضافة 

بالحديقة الثقافية لألطفال، 

لفن  والكبار  األطفال  تعليم  مدرسة  فأقيمت  سبتمرب   2 يوم  أما 

سبتمرب   3 الثقافية،  بالحديقة  التواب  عبد  نارص  للفنان  األراجوز 

فنية،  وعروض  ورش   « أجازة  وسبت  »جمعة  أنشطة  مجموعة 

الفتاح  عبد  محمد  للفنان   « »دمج  األراجــوز  فن  تعليم  مدرسة 

بالحديقة الثقافية، يوم 4 سبتمرب مجموعة أنشطة »جمعة وسبت 

 5 يوم  أما  الثقافية،  بالحديقة  فنية  وعروض  فنية  ورش   « أجازة 

سبتمرب فقد إقامة ورشة تعليم كتابة مرسحية مع األطفال للكاتب 

السيناريست  أونالين مع  كتابة مرسح  تعليم  احمد زحام وورشة 

مع  مرسحية  كتابة  تعليم  وورشــة  الفنون،  بحديقة  كامل  وليد 

الكاتب عبده الزراع، ورشة تعليم فن األراجوز دمج للفنان محمد 

عبد الفتاح وورشة تعليم الرسم بالفحم للفنانة منال مجدى، أما 

وأفريقيا،  انا  القدس،  توزيع جوائز مسابقات  يوم 6 سبتمرب حفل 

تعليم  ورش  الفنون،  بحديقة  املوهوب  الطفل  الطفل،  حقوق 

قدمت  سبتمرب   7 املفتى،  وحنان  صربى  أمرية  للفنانتني  الرسم 

القمر  »ويحىك  كتاب  توقيع  حفل  ومنها  الفعاليات  من  مجموعة 

» وورش فنية وتعليم رسم، ورشة رسوم متحركة للكبار بالتعاون 

عبده  الكاتب  مع  مرسحية  كتابة  تعليم  ورشة  البيئة،  وزارة  مع 

للفنان نارص  الزراع ومدرسة تعليم األطفال والكبار لفن األراجوز 

عبد التواب وذلك ىف الحديقة الثقافية وحديقة الفنون، أما يوم 8 

للكاتب  األطفال  مع  كتابة مرسحية  تعليم  ورشة  فقدمت  سبتمرب 

أحمد زحام بحديقة الفنون، وورشة تعليم كتابة مرسحية اونالين 

أمرية  للفنانتني  الرسم  تعليم  ورش  كامل،  وليد  السيناريست  مع 

فقد  سبتمرب   9 يوم  أما  الثقافية،  بالحديقة  املفتى  وحنان  صربى 

أقيمت ورشة تعليم الرسم بالفحم للفنانة منال مجدى ومدرسة 

التواب  عبد  نارص  للفنان  األراجــوز  لفن  والكبار  األطفال  تعليم 

يوم  قدم  بينام  البيئة،  وزارة  مع  بالتعاون  متحركة  رسوم  وورشة 

10 سبتمرب مجموعة أنشطة »جمعة وسبت أجازة » وورش فنية 

وعروض فنية ومدرسة تعليم فن األراجوز »دمج » للفنان محمد 

أنشطة وفعاليات  تقدم  الثقافية،11 سبتمرب  بالحديقة  الفتاح  عبد 

 12 الثقافية،  بالحديقة  فنية  وعروض  ورش  أجازة  وسبت  جمعة 

وورشة  زحام  احمد  للكاتب  مرسحية  كتابة  تعليم  ورشة  سبتمرب 

تعليم كتابة مرسحية اون الين مع السيناريست وليد كامل، ورشة 

الرسم  تعليم  ورشة  الزراع،  عبده  للكاتب  مرسحية  كتابة  تعليم 

للفنان  األراجــوز  فن  تعليم  ورشة  مجدى،  منال  للفنانة  بالفحم 

محمد عبد الفتاح، االثنني 13 سبتمرب أنشطة حديقة الفنون وحفل 

ورش  الفنون،  بحديقة   « حياتنا  »صحتنا  مسابقة  جوائز  توزيع 

تعليم الرسم للفناتني أمرية صربى وحنان املفتى بالحديقة القافية 

»االحتباس  الهيثم  ابن  صالون  فيقام  سبتمرب   14 يوم  أما  لألطفال 

مرسحية  كتابة  تعليم  ورشة  رسم  تعليم  فنية  ورش   « الحرارى 

األطفال  تعليم  مدرسة  الفنون،  بحديقة  الــزراع  عبده  للكاتب 

والكبار لفن األراجوز للفنان نارص عبد التواب بالحديقة الثقافية، 

أما يوم 15،19،22،26،29 فتقام ورشة كتابة مرسحية مع الكاتب 

للسيناريست  الين  أون  كتابة مرسحية  تعليم  وورشة  زحام  احمد 

وليد كامل، 16، 21، 23، 28، 30 سبتمرب فتقام مدرسة تعليم فن 

أيام 15، 20، 22، 27، 29  أما  التواب،  نارص عبد  للفنان  األراجوز 

املفتى،  وحنان  صربى  أمرية  للفنانتني  الرسم  تعليم  ورشة  فتقام 

فتقام  التواب  عبد  نارص  للفنان  ــوز  األراج فن  تعليم  مدرسة 

فيطلق  أخرى  أنشطة   وهناك  سبتمرب،   30  ،28  ،21،23  ،16 ايام 

وملدينة  الرشقية،  ملحافظة  قافلتني  الطفل  لثقافة  القومى  املركز 

 « »عيالنا  تحت شعار  ؛  كرمية  حياة  قرى  الجيزة  مبحافظة  العياط 

يوميا  اليوتيوب  عىل  املركز  قناة  تقدم   ،2021 سبتمرب  شهر  خالل 

اىل  عرصا   3 الساعة  من  متنوعة  وفنية  ثقافية  لربامج  فيديوهات 

أربعة  نرش  الرسمية،  املركز  صفحة  عىل  ينرشها  كام  الخامسة، 

كتب من إصدارات املركز بصيغة ىب دى اف »زرعنا شجرة، ويحىك 

الطفل،  ثقافة  وبحوث  دراسات  سلسلة  من  الرابع  أإلصدار  القمر، 

حكايات صغرية » عىل صفحة املركز .

رنا رأفت                                                                                         
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يطري« أن  و»إلى  العقول«  و»حرب  »استغماية« 
9 إبداع  مهرجان  في  المسرحي  التأليف  في  األولى  المراكز  يحصدون   

وُقدمت ضمن   ، التاسعة  دورته  فعاليات  »إبداع«  مهرجان  اختتم 

منافسات، ومسابقات املهرجان يف هذا العام 2021 مسابقة خاصة 

عرب  أعلنت  املهرجان  إدارة  وكانت  املرسحي،  التأليف  مجال  يف 

صفحتها الرسمية مبوقع التواصل االجتامعي »face book « قامئة 

النهائية يف  التحكيم  ملرحلة  تصعيدها  تم  التي  املرسحية  النصوص 

مجال هذه املسابقة ، والتي متثلت يف 10  نصوص مرسحية شارك 

بها يف املسابقة الطالب والطالبات بالجامعات واملعاهد الحكومية 

والخاصة وهي 

المسابقة: نصوص 
نص » كانرس« من تأليف الطالب بيرت مراد حلمي جربه من كلية 

أحمد  تأليف  من  ناسف«  حزام   « ونص  أسيوط،  بجامعة  الرتبية 

السويس،  قناة  بجامعة  األلسن  كلية  من  الله  عبد  عليوة  ماهر 

ونص » حرب العقول« تأليف محمد عبد الرحمن محمد مراد من 

ونص  الوادي،  جنوب  بجامعة  العليا  الدراسات  اآلداب/قسم  كلية 

معهد  من  شوقي  محمد  محمد  الله  عبد  تأليف  من  املصحة«   «

من  يطري«  أن  إىل   « نص  أيًضا  شارك  كام   ، لإدارة  العايل  املدينة 

تأليف يوسف عبد الغني محمد عوض من املعهد العايل للهندسة 

عوض  تأليف  من  استغامية«   « نص  و  باألقرص،  والتكنولوجيا 

إبراهيم إبراهيم عوض من كلية الهندسة بجامعة املنصورة، ونص 

الحافظ  عبد  رشف  محسن  عاصم  تأليف  من  األخــرية«  الرنة   «

تأليف  من  أفكاري«  والد   « ونص  طنطا،  بجامعة  الطب  كلية  من 

الطالبة علياء خالد ممدوح من كلية الطب بجامعة الفيوم، والنص 

املرسحي » الزار« من تأليف محمد حسني توفيق خليل من املعهد 

العايل للفنون الشعبية/قسم األدب الشعبي بأكادميية الفنون ونص 

» ابن الجريان« من تأليف مريم صالح الدين عرتيس إبراهيم من 

املعهد العايل لإعالم باملنيا.

رومان« لجنة جائزة»ميخائيل 
 /2020 لدورة  ــداع9(،  )إب يف  مرسحي  نص  أفضل  جائزة  وحملت 

2021 اسم الكاتب واملؤلف املرسحي »ميخائيل رومان«، وتشكلت 

لجنة التحكيم يف املسابقة من الكاتب واملؤلف املرسحي محمد أبو 

العال السالموين، والفنان القدير محمود الحديني، والفنانة فردوس 

عبد الحميد.

المسرحي التأليف  جوائز 
وأعلنت نتائج مسابقة التأليف املرسحي يف مهرجان ) إبداع 9 ( يف 

حفل كبري أقيم  عىل خشبة مرسح وزارة الشباب والرياضة، وذلك 

الوزارة  يف  القيادات  من  والعديد  والرياضة  الشباب  وزير  بحضور 

الطالب املشاركني يف مسابقات  التحكيم والكثري من  وأعضاء لجان 

املهرجان والعديد من الفنانني، وجاءت النتائج كالتايل: 

املراكز  يحصدون  األقرص  الوادي،  جنوب  املنصورة،  جامعات  أبناء 

الثالثة األوىل يف التأليف املرسحي. يف إبداع 9

الثالثة األولى  المراكز 
الهندسة يف  حصد الطالب عوض إبراهيم إبراهيم عوض من كلية 

جامعة املنصورة عىل املركز األول عن نصه املرسحي » استغامية« 

من  مراد  محمد  الرحمن  عبد  محمد  الطالب  الثاين  باملركز  وفاز   ،

كلية اآلداب/قسم الدراسات العليا، جامعة جنوب الوادي عن نصه 

الطالب يوسف  الثالث  املركز  ، وحصد  العقول«  املرسحي » حرب 

والتكنولوجيا   للهندسة  العايل  املعهد  من  عوض  محمد  الغني  عبد 

يف األقرص، عن نصه » إىل أن يطري«.

الفائزين أصوات 
مالمح  عىل  لتتعرف  باملسابقة  الفائزين  مع   » مرسحنا   « والتقت 

وشعورهم  التأليف،  وخاصة  املــرسح،  مع  ورحلتهم  نصوصهم، 

بالفوز وأهمية مسابقة التأليف املرسحي يف مهرجان إبداع، وتأثري 

ذلك عىل مستقبلهم مع املرسح.

فهي  املرسحي؛  التأليف  لتجارب  ممتًنا  سأظل   : إبراهيم  عوض 

بداية الرحلة واالنطالقة األوىل

والتساؤالت المشاعر 

كبرية  بسعادة  أشعر   : األول  باملركز  الفائز  إبراهيم«.  »عوض  قال 

عىل  والحصول  بالكلامت،  الوصف  أبًدا  التكفيها  وفرحة  تغمرين، 

يف  التطور  لنا  وُيأكد  قوًيا  مؤرًشا  ُيعد  األخرى  بعد  مرة  الجائزة 

يف  نسري  أننا  أومشارك  فائز  لكل  ُيوضح  كام  التأليف  يف  تجاربنا  

جديدة  خربات  واكتساب  موهبتنا  تطوير  نحو  الصحيح  االتجاه 

الطريق  استكامل  إىل  بقوة  بنا  ويدفع  والتأليف،  الكتابة  مجال  يف 

نحو املشاركة أكرث يف املجال الذي نحبه، ونقدم من خالله موهبتنا، 

وتابع » عوض إبراهيم « : أمتنى أن أكمل يف رحلتي مع املرسح يف 

اتجاه الدراسة األكادميية، وذلك بعد االنتهاء من الدراسة الجامعية 

يف  بالدراسة  لاللتحاق  أخطط  ولذا  العسكرية،  الخدمة  وتأدية 
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يف  يسري  إنسان  كل  أن  وأدرك  املرسحية؛  للفنون  العايل  املعهد 

الطريق يلقى العديد من الصعوبات التي يجب أن ُيواجهها، ليصل 

الجهد  وبذل  والصدق  باإلخالص  أن  جيًدا  ُأدرك  كام  هدفه،  إىل 

عوض  وأكد»  نتمناه،  ما  إىل  وسنصل  سيمر،  صعب  كل  والسعي 

بفكرة  تنشغل   باستمرار  نفيس   أجد  ألين  دوًما  أسعد   » إبراهيم 

للكتابة بجد  بها كثريًا هو ما يدفع يب  ، وانشغايل  جديدة ومختلفة 

له  أجد  وال  حيايت،  يف  سؤال  أّي  واجهني  إذا  وبتجاريب  واجتهاد، 

ليعرب  يطرح  جديد  نص  خالل  من  عنه  وأجيب  كثريًا  أبحث  إجابة 

التي تدور  الكثرية واملختلفة  عن األحاسيس و املشاعر والتساؤالت 

الكتابة  مع  رحلتي  يف  جديدة  تجارب  أخوض  أن  وأمتنى  بداخيل، 

 « واختتم  للسينام،  و  التلفزيونية  للدراما  الكتابة  حيث  والتأليف 

املرسحي؛  التأليف  لتجارب  ممتًنا  سأظل   : مؤكًدا   » إبراهيم  عوض 

ودامًئا  نفيس،  معها  اكتشفت  التي  واالنطالقة  الرحلة  بداية  فهو 

سأظل أكتب للمرسح بحب كبري وجهد وإخالص، وسأستعد بكتابة 

مؤلفات جديدة ألشارك بها يف مسابقات كبرية ومتنوعة، وأمتنى أن 

أحقق مبا أكتب دوًما مراكز متميزة ونجاًحا كام حققت يف مسابقة 

إبداع.

واألفضل األجمل  التحدي 
التحدي  هي  إبداع  مسابقة  مراد«:  الرحمن  عبد  »محمد  قال  فيام 

فرتة  يف  األعىل  الرهان  وهي  الجامعي  للطالب  واألفضل  األجمل 

للتنافس  مسابقة  ليست  أنها  كام  الطالب،  بني  الجامعية  الدراسة 

الجامعي،  للطالب  عايل  ذات وعي  ُتعد مدرسة حقيقة  بينام  فقط 

تضم أبنائها الطالب الجامعيني لتنمي وتكتشف مواهبهم الحقيقية 

وتشجع وتحفزهم عيل االهتامم بها يف كل املجالت األدبية والثقافية 

ثم  ومن  املرصي،  مجتمعنا  يف  ونافًعا  طيًبا  أثرًا  ليرتكوا  والعلمية 

وساعد  املسابقة  هذه  يف  ساهم  من  كل  إىل  الشكر  بجزيل  أتقدم 

واستطرد  عليه،  الضوء  وتسليط  الجامعي  الطالب  موهبة  تنمية  يف 

عديدة،  ملرات  إبداع  مهرجان  يف  أشارك   :» الرحمن  عبد  محمد   «

القصرية  للقامئة  نصويص  تصعيد  يتم  التوايل  عىل  سنوات  ولثالث 

كنت  بل  ا  أبــدً اليأس  ميألين  ومل  ؛  الحظ  يحالفني  ،ومل  باملسابقة 

أدوايت  من  ألطور  دفًعا  املسابقة  يف  املحكمني  ومناقشة  بنقد  أفوز 

يف الكتابة، وعندما فزت باملركز الثاين يف التأليف املرسحي غمرتني 

سعي  بعد  أتت  ألنها  حيايت  يف  ــدق  واألص األجمل  كانت  فرحة 

هذا  أهدي  العام  هذا  ويف  الحقيقية،  السعادة  هي  واجتهاد،وتلك 

الفوز إيل روح أخي وصديقي مالزم أول بحرية أحمد امللقب رحمة 

برؤياه  الفوز مرشوًطا  ليكون هذا  الله عليه وأسكنه فسيح جناته، 

يف ذاكريت طوال حيايت.

جائزة وأول  مشاركة  أول 
التأليف  بجائزة  بفوزي  جًدا  : سعيد   » الغني  عبد  يوسف   « وقال 

وأشعر  التاسع  باملوسم  إبداع  مسابقة  يف  الثالث  للمركز  املرسحي 

التأليف،  مجال  يف  عليها  أحصل  جائزة  أول  ألنها  واالعتزاز  بالفخر 

كبري  جهد  نتاج  فهي  جًدا  جميلة  مغامرة  التجربة  هذه  وكانت 

أّية ورشة متخصصة يف  أتدرب يف  وبحث وسعي شخيص، حيث مل 

األوىل  املشاركة هي  وتلك   :  » يوسف   « وأوضح  املرسحية،  الكتابة 

الحلم ُأصبح حقيقة وذلك  يف مسابقة إبداع، ومع ذلك وجدت أن 

عندما يغمرنا اإلميان مبا نفعله وأمتنى أن استمر يف كتابتي للنصوص 

املرسحية فهي خطوة مهمة يف حيايت ، وأمتنى أيًضا أن أحقق مزيًدا 

من النجاح والجوائز حيث أشارك باملرسح كممثل و مخرج ،وأطمح 

يف رحلتي مع املرسح أن أُكون مخرًجا وممثاًل يف نصويص املرسحية 

لتنفيذ هذه  الفرصة  تتاح يل  أن  أمتنى  ، كام  القادمة  األيام  يف أحد 

إىل  السطور  من  ،وتخرج  النور  ،وترى  الستار  عنها  ويرفع  النصوص 

املرسح،  خشبة  عىل  حًيا  ليعرض  ُكِتب  املرسحي  فالنص  مسارحنا؛ 

وأشارك  ومستقل  خاص  مرسحي  فريق  ُأكــّون  أن  الكبري  وحلمي 

والدولية،  املحلية  مرسحية  واملسابقات  املهرجانات  مختلف  يف  به 

واختتم» يوسف « معرًبا عن حبه الكبري للمرسح : سيظل املرسح 

هو الحقيقة التي ال متثيل فيها 

الجامعات  وطالبات  لطالب   )  9 إبداع   ( مهرجان  مهرجان  يقام 

ىف  مرص،  محافظات  بجميع  والخاصة  الحكومية  املرصية  واملعاهد 

رعاية  تحت  وينظم  والفنية  والعلمية  األدبية  املجاالت  من  العديد 

صبحي  أرشف  الدكتور  برئاسة  والرياضة  الشباب  وزارة  وإرشاف 

وتنظم املسابقات من خالل اإلدارة املركزية للربامج الثقافية والفنية 

والتطوعية بالوزارة »منفذي املهرجان« تحت إرشاف د. أمل جامل 

الدين وكيل أول الوزارة.

همت مصطفى
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10 [ حوار

إنتاج« بال  مسرح  »مهرجان  رئيس 

مهمة  نافدة  المهرجان  الفرن:  إبراهيم 
محافظات من  يجاروها  وما  لإلسكندرية 

الدكتور  انتقال رئاسة املهرجان من  التغريات ىف اإلدارة ومنها 

الفنان احمد سمري،  املهرجان  إدارة  إيّل،  وتوىل  ياقوت  جامل 

فلدينا،  للمهرجان  املصاحبة  األنشطة  اختالف  عىل  عالوة 

وندوة  جالل،  خالد  الكبري  املخرج  ندوة  منها  فكرية  ندوات 

، وندوة األستاذ  الحسن سالم  أبو  الخشاب ود.  الدكتور أمين 

التغطية  مستوى  عىل  االختالف  إىل  باإلضافة  متــام،  احمد 

اإلعالنات  ىف  املتمثلة  الخارجية  الدعاية  ومنها  اإلعالمية 

هناك   فكان  الفضائية،  التغطيات  مستوى  وعىل  والالفتات 

املهرجان،  فعاليات  بتغطية  قام  القنوات  من  كبري  عدد 

باإلضافة إىل كربى الصحف التي كتبت عن املهرجان .

ما  قصيرة  فترة  فى  املهرجان  رئاسة  تسلمت   -

الــدورة  جناح  بعد  شعورك  هو  ما  البداية  يف 
احلادية عشر من مهرجان مسرح بال إنتاج؟ 

الخوف  حاجز  كرس  استطعنا  أننا  وخاصة  بالفخر  اشعر   

وخاصة   ، الحكومية  املؤسسات  ولدى  الناس  لدى  والرهبة 

انه من أوائل املهرجانات التي تقام بعد جائحة كورونا ، فكنا 

الضيوف  استقبال  عىل  وقدرتنا  الدورة  هذه  بنجاح  فخورين 

وعودتهم اىل بالدهم دون إصابات وكذلك  الجمهور.

ــدورات  ــ ال ــن  ع الــــدورة  هـــذه  يف  املختلف  ــا  م
السابقة؟

بعض  حــدوث  ىف  متمثلة  االختالفات  من  العديد  هناك 

الماضي  األسبوع  اختتمت 
الحادية  الدورة  فعاليات 
»مسرح  مهرجان  من  عشرة 
حملت  اليت   « إنتاج  بال 
ذكى  أشرف  الدكتور  اسم 
إبراهيم  الفنان  ورأسها   ،
وزيرة  رعاية  تحت  الفرن، 
عبد  إيناس  د.  الثقافة 
الدورة  أقيمت  الدايم.  
وهم  مسارح  ثالثة  فى 
االنفوشى  ثقافة  قصر 
 ، اإلسكندرية  ومكتبة   ،
في  الحرية  ليسيه  ومسرح 
أغسطس   22 من  الفرتة 
أجرينا  26أغسطس.  وحىت 
رئيس  مع  الحوار  هذا 
إبراهيم  الفنان  المهرجان 
أهم  على  لنتعرف  الفرن 
الدورة  هذه  مالمح 
حوار : رنا رأفت

بمشاركة  المهرجان  تتسع قاعدة  أن  طموحاتي 
الدول أكرب من  عدد 
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11 [ حوار]

هى أبرز الصعوبات التي واجهتك ؟
بالنسبة  مشكلة  أو  صعوبة  ميثل  مل  املهرجان  لرئاسة  تسلمي 

املعرفة  لدى  فكان  سابقا  املهرجان  مدير  كنت  أىن  خاصة  يل 

الصعوبات،  عىل  التغلب  وكيفية  املهرجان  إلدارة  الكافية 

وكان أبرز الصعوبات التى واجهتني هى أننا ال زلنا نعاىن من 

جائحة كورونا التي مل متكن عددا كبريا من الفرق من املشاركة 

التأشريات  عىل  الحصول  ىف  تأخري  هناك  فكان  املهرجان،  ىف 

ووجود صعوبات إضافية مثل تحليل »البى ىس أر« ، باإلضافة 

عليها  التغلب  استطعنا  ولكننا  الدعم  يف  الصعوبات  بعض  اىل 

بالعمل التطوعي من الشباب .

باختيار  اخلــاصــة  واملــعــايــيــر  ــس  ــ األس مــا   -
املكرمني؟

األشياء  من  الكثري  قدم  اسمه  الدورة  تحمل  الذي  ذىك  ارشف 

الفني  فعطائه  الفنانني  لدى  كبريا  فارقا  التى صنعت  االيجابية 

كرس  أردت  كام  به   واالحتفاء  التكريم  يستحق  وهو  زاخر،  

ىف  معنا  حارضا  يكون  بأن  السابقة  دورات  العرش  ىف  القواعد 

مثل  املكرمني  بقية  أما   ، عنه  ينوب  من  وليس  التكريم  هذا 

والكاتب  واملخرج  الطايع  محمد  واملخرج  عمر  عصام  الفنان 

من  حققوه  ما  عىل  بناء  تكرميهم  فكان  العسريى  إبراهيم 

عمر  عصام  الفنان  املثال  سبيل  فعىل  مجاله،  يف  كال  نجاحات 

الدراما  ىف  نجاحاته  اىل  باإلضافة  النجاحات  من  العديد  حقق 

 ، »االختيار«  مسلسل  أبطال  احد  كان  فقد  التلفزيونية، 

من  كبري  عدد  ىف  كبرية  نجاحات  حقق  الطايع  محمد  املخرج 

يل ، وخاصة إذا تم التقسيم عىل أساس الجنس ذكر أو أنثى، 

فيها،  كبري  دور  للمرأة  كان  املنتهية  الدورة  املثال  سبيل  فعىل 

العروض  الحضور أو املوضوعات املطروحة ىف  سواء  يف نسبة 

يناقشن  ممثالت  ثالثة  يقدمه  وكان  االسباين،  العرض  مثل 

 ، املرأة  قضايا  متثل  بها  العروض  كل  وكانت  املرأة،  مشكالت 

ولكن  السيايس،  التمثيل  مع  اكرب  بشكل  تتالءم  الكوته  وفكرة 

املرسح ليس به هذا التصنيف، خاصة ان املرأة ممثلة بشكل 

جيد.

املــهــرجــانــات  تلبى  ــل  ه نــظــرك  وجــهــة  ــن  م  -
احتياجات املسرحيني؟

تقوم  أن  مــن  أكــرث  للغاية،  كبرية  املرسحيني  احتياجات 

املرسحى  فالفنان  بتلبيتها،  املرسحية  الفعاليات  أو  املهرجانات 

ال يقدم عروضا حتى يشارك ىف مهرجانات ولكنه يقدم عروضا 

ليعرب عن إبداعه وينمى فنه وموهبته ، وهذا ال ينفى أهمية 

من  مجموعة  تجميع  خاللها  من  نستطيع  التى  املهرجانات 

الفنانني ىف وقت قصري حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة اكرب 

قدر من العروض ، ويحدث نوع من التنافس يكون هدفه ىف 

املقام األول تحسني العملية الفنية .

- هل انت مع إقامة عدد كبير من املهرجانات أم 
مع تقليل العدد ؟

مانع  وال  مرسحيا،  حراكا  تقيم  املهرجانات  ان  فيه  الشك  مام 

االستمرارية  بالتأكيد   ، املهرجانات  من  العديد  إقامة  من 

ستكون للمهرجانات األكرث جودة، فمن يصل إىل عدد اكرب من 

شيئان  يحكمه  فاألمر  املهرجانات،  من  قليل  عدد  الــدورات  

وإقامة   ، وتقدمه  املهرجان  استمرارية  ومدى  الفنية  الجودة 

وجديدة  مختلفة  إبداعات  عىل  نتعرف  تجعلنا  املهرجانات 

للمرسحيني.

املهرجان  إدارة  عليها  تعتمد  التي  املعايير  ما   -  
فى اختيار العروض؟ 

وتشمل  تنظيمية  معايري  وهناك  األساس  يف  فنية  معايري  هى 

من  عرض  مشاركة  حالة  ىف  املشاركني  عدد  و  العرض،  وقت 

هذه  بخالف  املجتمعية،  للقيم  مالءمته  ومدى  مرص،  خارج 

املعايري ال توجد معايري سوى الجودة الفنية وان يطبق العرض 

مختلفا  العرض  يكون  وان  آخر،  أو  بشكل  املهرجان  فلسفة 

ويحوى ىشء جديدا ، فمن املمكن أن يتقدم للمشاركة عرض 

املستطاع   بقدر  فنحاول  يقدم جديدا  ال  ولكنه  ومنضبط  جيد 

تقديم عروض تحوى فكر ورؤى جديدة  وصورة جديدة .

التى حققها مهرجان مسرح  أهم األهداف  ما   -
بال إنتاج خالل 11 دورة  ؟

متنوعة  مرسحية  عروض  إقامة  هو  االســاىس  األول  الهدف 

نافدة  فاملهرجان  كايف،  انه  أظن  هدف  وهو  الرؤى  ومتعددة 

نستقطب   ، محافظات  من  يجاروها  وما  لإسكندرية  مهمة 

احتكاك  يحدث  حتى  العامل  و  العريب  الوطن  كل  من  عروضا 

دورة،   ١١ خالل  حدث  ما  وهو  ورؤى،  للثقافات  وتبادل 

شاركت  التى  األجيال  من خالل   ذلك  عىل  التعرف  ونستطيع 

الذين  واملخرجني  املمثلني  من  كبري  عدد  فهناك  باملهرجان، 

قدموا إبداعات فنية حققت نجاحا كبريا سواء داخل أو خارج 

بسبب  املتميزين  الفنانني  من  أصبحوا  أنهم  فسنجد  مرص، 

احتكاكهم ومشاركتهم باملهرجان .

واملخرج   ، للمرسح  القومى  املهرجان  ومنها  املهرجانات 
السعودية   ىف  املخرجني  أهم  احد  العسريى  إبراهيم  والكاتب 
رحمه  أحمد  لخلف  إستثاىئ  تكريم  وهو  رابع  مكرم  وهناك 
الله وهو سكرتري قسم املرسح الذي توىف يف حادث أليم، فكان 
من الواجب تكرميه لعطائه ومساعدته لكل من التحق بقسم 

املرسح الذي ميثل النافذة األكادميية باإلسكندرية .

ما طموحاتك للدورة املقبلة ؟ 
من  اكرب  عدد  مبشاركة  املهرجان  قاعدة  تتسع  ان  طموحايت 
تحتضن  اكــرب  ــام  أي وعــدد   ، احرتافية  أكــرث  ــروض  وع ــدول  ال
املرسحيني،  كبار  مع  الورش  من  اكرب  عدد  ووجود   ، املهرجان 
ليلة  كل  ىف  ندوة  هناك  تكون  بأن  الندوات  عدد  تزيد  وان 
تواجه  التي  للفرق  دعم  هناك  يكون  وان  املهرجان،  ليايل  من 

صعوبات يف القدوم واملشاركة يف املهرجان .

ــارج  املــهــرجــان خ املــمــكــن أن يــقــام  ــن  ــل م - ه
اإلسكندرية؟

فناين  لدعم  باألساس  وإقامته  باإلسكندرية  ملتصق  املهرجان 
وارد،  غري  ىشء  اإلسكندرية  خــارج  وإقامته  اإلسكندرية، 
املهرجانات،  من  كبري  عدد  بها  ليس  اإلسكندرية  أن  وخاصة 

ولكن من املمكن ان تقدم بعض العروض خارج اإلسكندرية.

على  املهرجانات،  تصنيف  فكرة  مع  انت  هل   -
سبيل املثال املهرجانات التي تقام للمرأة ؟

بالنسبة  مستحبه  الغري  األمور  من  املرسح  ىف  التصنيف  فكرة 

العروض  اختيار  الرئيسي في  الفنية معيارنا  الجودة 
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12 [ تحقيق

ليس  المسرحى  النص 
مكتوبة  قصة  مجرد 
خشبة  على  تقدم 
من  يعد  إنما  المسرح، 
الكتابة،  أنواع  أصعب 
سري  ُيحدد  الذي  فهو 
اإلخراج  وأساليب  العرض 
لبنة  بمثابة  والتمثيل، هو 
هذا  بناء  في  أساسية 
ماهي  المسرحى،  الكيان 
يستكمل  اليت   األدوات 
المسرحي  المؤلف  بها  
أدواته،  المبتدئ  
جيدا؟  مؤلفا  ويصبح 
»مسرحنا«  طرحته  سؤال 
أساتذة  من  عدد  على 
لتكون  المسرحية  الكتابة 
بروشته  أشبه  نصائحهم 
الجدد  للشباب  مفيدة 
التأليف  لفن  الممارسني 
حىت  و  المسرحى، 
كتابة  على  قادرين 
جيدة. مسرحية  نصوص 

إيناس العيسوى

مؤلفا  تجعلك  سحرية  وصفة  يوجد  ال 
فطري استعداد  ولكنه  مسرحيا 

المبتدئ    المسرحي  للمؤلف  مجربة  روشتة  يقدمون  المسرح  كتاب 
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13 [ تحقيق]

قال الكاتب املرسحى أبو العال السالموىن: البد أن يقرأ الكاتب 

عىل  يطلع  وأن  والعاملي،  املرصي  املرسح  تراث  عن  املرسحى 

كل الكتابات التي كتبها ُكّتاب املرسح يف جميع األجيال، بدايًة 

من يعقوب صّنوع حتى اآلن، وهذا بالنسبة للمرسح املرصى، 

نصوص  يقرأ  أن  فيجب  العاملى،  باملرسح  يعلق  فيام  أما 

املرسح بدايًة من عرص اإلغريق، من بدايات الكتابة املرسحية 

والعصور  الجديد  والكالسيىك  الكالسييك  املرسح  املعروفة، 

املرسح  ُكّتاب  نهاية  إىل  واملعارص،  الحديث  الوسطى واملرسح 

ىف العامل، إذا أغفل الكاتب هذا الجانب، فهو ال ميكن أن يكون 

كاتًبا مرسحًيا، ويجب أن يفهم كل هذه النصوص ويستوعبها 

يكون  أن  يرغب  شخص  ألى  البداية  هى  وهذه   ، يجب  كام 

كاتًبا مرسحيًّا.

مهنة  ميارس  أن  املرسحى  للكاتب  يجب  »السالموىن«:  وتابع 

العروض  يشاهد  أن  فعليه  األشكال،  من  شكل  بأي  املرسح 

أي  املرسح بشكل حي وليس من خالل  املرسحية عىل خشبة 

وسائل  أو  التلفاز  خالل  من  سواء  النقل،  وسائل  من  وسيلة 

العرض  مفردات  كل  عىل  يطلع  ثم  االجتامعى،  التواصل 

أن  ويجب  واالكسسوارات،  واملالبس  الديكور  مثل  املرسحى 

وهو  املخرج  ويشاهد  يشاهدها  وأن  املرسحية  الحركة  يدرس 

ليعرف  الربوفات  يحرض  أن  ويجب  اإلخــراج،  بعملية  يقوم 

املرسح،  داخل خشبة  الحضور  عليه  فيجب  األخطاء وعالجها، 

متعلق  أدبيًّا  عماًل  ليس  ألنه  جــًدا،  هامة  نقطة  فحضوره 

تنفذ  كيف  التنفيذ،  مشاهدة  من  البد  وإمنا  فقط  بالكتابة 

املرسحى  الكاتب  عىل  ويجب  املرسح،  خشبة  عىل  املرسحية 

أن ميارس أحد عنارص العمل املرسحى من متثيل أو ديكور أو 

مالبس وخالفه، إن كان ىف مقدوره هذا، وىف حالة عدم قدرته 

الربوفات  يحرض  أن  عليه  يجب  األقل  فعىل  ذلك  فعل  عىل 

والعروض املرسحية.

وأضاف »السالموىن«: مؤسسة املرسح يجب أن تهتم بالكتاب 

من  أعاملهم  يقدمون  والذين  األقاليم،  ىف  هم  من  وخصوًصا 

خالل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فالبد أن متد الدولة يديها 

لهؤالء الُكّتاب ىف قصور الثقافة وإتاحة الفرصة لتنفيذ أعاملهم 

الثقافة ونوادى  عىل خشبة املرسح اإلقليمى ىف قصور وبيوت 

البدايات  يسلكوا  أال  هو   - نظرى  وجهة  من   - املبتدئني  من 

مشاهدات  دون   .. حارض  هو  وما  سبق  ما  عىل  االطالع  دون 

القدرة  والخيال  للذهن  تكفل  مبساعدة  مصحوبة  ومتابعات 

القدرات  ثم  ومن  الواعي،  اإللهام  واكتساب  التحليل  عىل 

الفن دون  لهذا  الكتابة  فالخوض ىف عملية  الخاصة.  اإلبداعية 

من  ليشء  ترقى  ال  لتجارب  إال  يفىض  لن   .. وأكرث  سبق  ما 

الجودة وال تساعد عىل إبداع.

 .. أستاذ  يا   : شاب  ومخرج  كاتب  سألني  »الضوى«:  وأضاف 

ما الذى تنصحنى بقراءته ليفيدىن ىف العمل املرسحى ؟ أجبته 

حتى   .. كل ىشء  عن  فكرة  خذ   .. كل ىشء  ىف  إقرأ   : برسعة 

عن عامل الحرشات. أن أول ما يجب توفره يف املبدع هو اتساع 

معرفته .. ليمتلك رحابة ىف خياله ومن ثم قدرة عىل التصوير 

الجهات  املطلوب من  الدعم   : أضاف  ما يصوره،  والتعبري عن 

مجال  خلق  ىف  يتلخص  الشباب  والفنانني  للكتاب  املعنية 

أهم دعم حقيقي.. مع  .. هذا هو  ليتعلموا  ليعملوا ويجربوا 

توفري مجاالت املامرسة والتجريب واالحتكاك والتنافس وتلقى 

اآلراء حول ما عملوا وما جربوه.

التقليد  عدم 
يستبعد  أن  يجب  يوسف:  وليد  املرسحى  الكاتب  قال  كذلك 

مبوضوع  متعلقة  تكون  أن  ويجب  املتداولة  السهلة  األفكار 

محدد  بوقت  متعلقة  وليست  العصور،  لكل  يصلح  إنساين 

ليك  ُتكتب  التي  املرسحية  فاألعامل  تنتهي،  الوقت  هذا  وبعد 

ال  املناسبات  فدراما  فقط،  للمناسبات  ُيكتب  أهم مام  تعيش 

تعيش، ولكن الدراما اإلنسانية العالية هى التى تعيش وتبقى، 

املجتمع،  مبشاكل  يهتم  وأن  كثريًا  الكاتب  يقرأ  أن  ويجب 

ويبحث عن أصول وجذور املشاكل، ومحاولة طرح حلول لها 

الخارجية  العروض  من  للكثري  ومشاهدته  املرسح،  خالل  من 

لىك يصقل ثقافته، وأن يكتب باستمرار ىف أشكال مختلفة من 

الكتابة، حتى يصل لنتائج أفضل.

تحكيم  لجنة  ىف  ُكنا  عندما  وصينا  لقد  »ولــيــد«:  ــاف  وأض

املهرجان القومي، أن هذا العام إن شاء الله كل مسارح مرص 

ُنخرج  لىك  الشباب،  من  املرسحية  للنصوص  األولوية  تكون 

بعد  من  نراه  ما  أن  الحقيقة  ولكن  الُكّتاب،  من  جديدا  جيال 

معظمها  أعامل  اآلن،  وحتى  املايض  العام  املهرجان  انتهاء 

مرتجم أو ُمعد عن نصوص أجنبية، وهذا ال يبرش بخري، يجب 

املسابقات،  تلك  ونتائج  للُكّتاب،  مسابقات  بعمل  نقوم  أن 

النصوص املرسحية الفائزة يجب أن يتم تنفيذها، ليكون ذلك 

تلك  يتم نرش  أو  الكتابة،  يستمروا يف  الشباب ليك  دافًعا عند 

بأسعار زهيدة من خالل هيئة قصور  وُتباع  األعامل ىف كتب، 

العامة للكتاب، هذا سوف يخلق جيال جديدا  الثقافة والهيئة 

من الُكّتاب.

األربعني   قبل  ليس 
والقصة  الشعر  كتابة  فرح:  شاذيل  والكاتب  املخرج  قال  فيام 

والرواية والدراما التليفزيونية والسينامئية ال تحتاج إىل مجهود 

ىف  مشقة  أكرث  املرسحية  الكتابة  ألن  باملرسح،  مقارنًة  شاق 

التأليف، ليك تكون كاتًبا مرسحيًّا، يجب أن تكون قد تذوقت 

عىل  يتدرب  ألن  املرسحى  الكاتب  فرصة  اإلقليم  ألن  املرسح، 

الكتابة املرسحية وتنفيذ العمل املرسحى عىل مسارح األقاليم، 

املرسح  عىل  أعامله  لتقديم  القاهرة  إىل  ينتقل  بعد  فيام  ثم 

أن  قبل  القاهرة  إىل  يصل  أن  يطمع  ال  أن  فيجب  املحرتف، 

ميارس العمل ىف مسارح قصور وبيوت الثقافة ىف األقاليم.

اقرأ 
املتميزة  الكتابة  الضوى:  يس  والفنان   الكاتب  قال  فيام 

للمرسح تستلزم مقومات عديدة البد من توفرها ىف الكاتب، 

وأول هذه املقومات هو الرغبة الواعية يف إبداع ينحو لإضافة 

واالبتكار واالختالف .. حتى ال تكون مجرد كتابة تحت تصنيف 

إال من  الواعية  الرغبة  تلك  تتأىت  ( وبالطبع ال  ) نص مرسحى 

الذى  اإلميان  ذلك  وجــدواه،  تأثريه  ومدى  الفن  بذلك  إميان 

الكاتب  ليتمكن  واإلطالع،  واملتابعة  والدراسة  الخربة  تدعمه 

يستحق  مرسحى  إطــار  ىف  إنسانية  وقضايا  حياة  صنع  من 

املشاهدة واالهتامم والتصديق، أهم ما يحتاجه كتاب املرسح 

الحشرات .. حىت عن عالم  اقرأ في كل شىء 
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خرباتهم  من  ويستفيد  جديدة،  آراء  منهم  يكسب  حتى 

أن  فيجب  التعديل،  هذا  سبب  ويفهم  نصه،  عىل  بالتعديل 

تكون  ملاذا  القراءة،  ولجنة  الكاتب  بني  التحام  هناك  يكون 

نكسب  تجعلنا  والتعديل  املناقشة  رسيــة؟!،  القراءة  لجنة 

مؤلفني جدد بداًل من رفض العمل.

المجتمع  عن 
مبدع  أي  الحميد:  عبد  بكرى  املرسحى  الكاتب  قال  فيام 

يكون  أن  يجب  كاتب  يكون  أن  فقبل  القراءة،  هو  سالحه 

أن يكون كاتب متميز فعليه  قارئ جيد، وإن كان يرغب يف 

املجاالت  مختلف  يف  فالقراءة  رؤية،  صاحب  قارئ  يكون  أن 

هى السالح األبرز ألي كاتب مرسحي، حتى يستطيع الكاتب 

أن يكون وجهة نظر حول العامل ومجتمعه الذى من املفرتض 

الكاتب  يتواصل  أن  ويجب   ، ويخاطبه  أجله  من  يكتب  أنه 

حالة  هناك  أن  الحظت  فقد  املــرصي،  املجتمع  مع  الشاب 

الُكّتاب  بعض  كتابات  عىل  مسيطرة  أصبحت  التغريب  من 

االجتامعي عال، ويلتقط نقاط مهمة من الواقع الذى يعيش 

فيه.

رد  ويرى  عرضه  الكاتب  يرى  أن  جًدا  مفيد  »كتشرن«:  وتابع 

فعل الجمهور، ويبدأ ىف دراسة نقاط القوة والضعف لعرضه، 

يجب أن يتم تشجيع الُكّتاب الشباب ونقدم لهم عروًضا من 

نصوصهم حتى ولو كان ذلك يف الثقافة الجامهريية، فمامرسة 

عنرصا  الكاتب  ميارس  أن  واألفضل  جًدا،  مهم  شئ  املرسح 

بدأت  أنا  املثال  سبيل  فعىل  الكتابة،  بجانب  املرسح  يف  آخر 

بدأت  اإلخراج  وبعد  تقنياته،  وتعرفت عىل  كمخرج مرسحى 

املرسحية  العنارص  من  عنرص  أى  يف  املامرسة  املرسح،  كتابة 

سواء إخراج أو ديكور إىل أخره تضيف جًدا للكاتب املرسحى، 

الشباب  املرسحيني  الُكّتاب  تدعم  أن  الثقافة  وزارة  وعىل 

للنور، باإلضافة إىل طرح جوائز ومسابقات  بإخراج عروضهم 

القراءة وُنتيح  كثرية جًدا، ويجب أن ُنشدد عىل أعضاء لجنة 

القراءة،  ولجنة  الكاتب  أو  النص  ُمقدم  بني  املناقشة  فرصة 

وعامية،  وعمودى  فصحى  من  أشكاله  بكل  وقرأته  الشعر 

من  الكثري  املرسحية  الكتابة  ىف  يرغب  من  يقرأ  أن  ويجب 

الكتابة، باإلضافة  لُكّتاب متنوعني ىف أشكال  القصرية  القصص 

السينامئية  األفــالم  من  العديد  ومشاهدة  الرواية  لكتابة 

املرسح  قراءة  ىف  يبدأ  بعدها  التشكيلية،  الفنون  ومعارض 

الكتابة  أو  النضج  نظري  وجهة  من  كثرية،  عروضا  وُيشاهد 

الحقيقية عند املؤلف ال تكون قبل األربعني، هناك مؤلفني ما 

قبل األربعني، ولكن بنسبة كبرية جًدا  النضوج عند  املؤلف 

األربعني،  أول  أو  الثالثني  أواخر سن  يأيت ىف  وتأثريه  املرسحى 

فاملرسح فن شامل جامع ولذلك ُلّقب بأبو الفنون.

وأضاف »شاذىل فرح«: يجب أن ُيشارك من يرغب ىف الكتابة 

بشكل  بذلك  تقوم  والدولة  الكتابة،  مسابقات  يف  املرسحية 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  املثال  سبيل  فعىل  جًدا،  جيد 

القومي  واملركز  املرسحى  التأليف  يف  جوائز  بعمل  تقوم 

بذلك  يقوم  الُكّتاب  اتحاد  وكذلك  بذلك  يقوم  أيًضا  للمرسح 

تقوم  والرياضة  الشباب  إىل  باإلضافة  إصداراته،  خالل  من 

بعمل مسابقات ىف التأليف املرسحى، واملجلس األعىل للثقافة 

ملسابقات  يتجه  أن  يجب  الشاب  فاملؤلف  أيًضا،  بذلك  يقوم 

مهم  صدى  له  يكون  جائزة  يأخذ  الذي   املؤلف   . التأليف 

جائزة  املثال  سبيل  فعىل   ، عنه  يبحثون  واملخرجون   ، جًدا 

توفيق الحكيم يف املركز القومي للمرسح التي حصلت عليها، 

قدمتني، والكثري من املخرجني تعاملوا معي وقدموا نصويص.

القراءة  لجان  مناقشة 
صعبة  كتابته  املرسح  كتشرن:  سليم  والباحث  الكاتب  وقال 

القصة  مثل  الكتابة  من  ــرى  األخ باألشكال  مقارنًة  جــًدا 

ُيقّدم  أن  إىل أخره، ألن املرسح تحده حدود، يجب  والرواية 

محدود،  وقت  وأيًضا  محدود  مكان  أى  محدودة  عىل خشبة 

أن  يجب  املرسح  ألن  جًدا،  مهم  املرسحى  الكاتب  تأسيس 

يقدم قضايا بها ُبعد فلسفي وليس »حواديت وخالص« مثلام 

املرسح  يقرأ  بأن  جًدا  مهم  فالتأسيس  لألسف،  اآلن  نرى 

من  كثرية  ــواع  أن إىل  باإلضافة  ــرصى،  وامل والعرىب  العاملي 

والتاريخ ويكون حسه  الفلسفة  يقرأ ىف  أن  القراءات، فيجب 

أوال أدواتك  امتلك  االنتشار والشهرة  تتعجل   ال 

نفسه يكتشفها في  المسرحى حواس يقظة، وأن  الكاتب  لدى  يكون  أن  يجب 
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فهام  اسمه،  أو  النص  موضوع  مستوى  عىل  سواء  الشباب، 

ونصوص  عروض  نقدم  أن  يجب  املرصي،  املجتمع  عىل  غرباء 

تخاطب هذا املجتمع وليس ملجتمعات غربية، وأنا لست ضد 

االستفادة من اإلبداع الغريب، ولكن مبا يفيد املجتمع املرصي ، 

الُكّتاب الشباب أن يلتحموا مع الحالة االجتامعية  لذا أطالب 

املرصية أكرث، يجب أن يعرفوا املرسح وصل إىل أين، ويبدأو يف 

املنتج كعرض  إىل  الكتابة  من  بدايًة  املرسحية،  العملية  تطوير 

مرسحي.

غري  املتاحة  املرسح  مسابقات  الحميد«:  عبد  »بكرى  وأضاف 

مشجعة للكاتب ألن يشارك فيها، لذا  أطالب بعودة مسابقات 

تلك  جوائز  قيمة  ىف  والنظر  أخرى  مرة  املرسحية  النصوص 

البحث ىف  الشباب، ويجب  الُكّتاب  املسابقات وبخاصٍة لهؤالء 

الحاليني  بالُكّتاب  االكتفاء  وعدم  الجدد،  الُكّتاب  عن  األقاليم 

فقط، وبعض املخرجني أصبحوا يستسهلون أخذ نص من كاتب 

الدراسة  ألن  ذلــك،  إمكانه  ىف  كان  إن  والــدراســة  بالقراءة 

أفضل،  ذلك  ويكون  له  تضيف  واملرسح  الفنون  ىف  األكادميية 

والشهرة  االنتشار  فكرة  يتعجل  وال  الكتابة  يجرب  أن  ويجب 

امتالك أدواته بشكل  وإنتاج أعامل، عليه أن يستقر أواًل عىل 

عىل  تسلط  التى  األضــواء  ببعض  ينخدع  ال  أن  ويجب  جيد، 

مرسحية،  تجارب  ليست  وهى  »مرسح«  عليها  يطلق  تجارب 

فوق  ُتقدم  كانت  وإن  استثامرية  ترفيهية  عروض  هى  بل 

املرسح  بني  الفرق  جيًدا  يعرف  أن  عليه  مــرسح،  خشبة 

شباب  ُكّتاب  هناك  الشديد  لألسف  الرتفيهية،  والعروض 

الرتويج  يتم  التى  العروض  بفكرة  وخدعوا  الظهور  يتعجلون 

لها عرب السوشيال ميديا، وُتقدم عىل أنها مرسح ولكن حقيقة 

مطلوبة  ترفيهية  عروض  هى  وإمنا  مرسًحا،  ليست  أنها  األمر 

وشكل من أشكال الرتفيه، ولكنها ليست مرسًحا، ومن العيب 

هو  هذا  أن  عىل  ُتقدم  أنها  أو  تقليده  يتم  تياًرا  تكون  أن 

املرسح.

عملية  ىف  مهم  بدور  تقوم  الثقافة  وزارة  »مطاوع«:  وأضاف 

اإلنتاج املرسحى، ولكن عىل املستوى الشخىص أطمح ىف زيادة 

أكرث  املرسحى  اإلنتاج  وتنمية  دعم  إىل  وأطمح  الــدور،  هذا 

وأكرث ألنه واحد من أهم أدوات التنوير ونرش الوعى ومحاربة 

واألمية  الجهل  عىل  القضاء  عىل  والسعي  واإلرهــاب  التطرف 

الفكرية والثقافية، واملرسح قادر عىل ذلك، الثقافة الجامهريية 

ترعى  سنوات  عرش  من  ألكرث  ظلت  الثقافة  قصور  هيئة  أو 

القرية  ىف  الفنية  الثقافية  التنمية  مرشوع  وهو  مهاًم  مرشوًعا 

اإلعالمي  اسمه  كان  والذى  املفتوحة،  املسارح  وبناء  املرصية 

ىف  نشاطه  تأدية  يتم  كان  املــرشوع  وهذا  الُجرن«،  »مرسح 

مطروح  مرىس  من  بدايًة  مواقع  له  وكان  اإلعدادية،  املدارس 

املرشوع  هذا  يف  بالعمل  رشفت  وقد  وشالتني،  حاليب  وحتى 

يف  كبري  بشكل  أثرت  التجربة  هذه  مساعد،  مركزى  كمرشف 

االهتامم  تم  وكلام  املعنية،  األجهزة  وحركت  املجتمع،  تنمية 

بتوسيع دائرة اإلنتاج املرسحى، كلام صب ذلك يف خدمة األمن 

الثقافية  املواقع  أن  وأعتقد  املستويات،  كافة  عىل  املجتمعي 

املنترشة عىل امتداد الجمهورية تعطى فرصة مناسبة ملؤسسات 

أن  املمكن  من  وأنها  مرسحية،  عروض  تنتج  أن  الثقافة  وزارة 

تنتج عروض بتكلفة أقل وأعتقد أنه من الذكاء االستفادة من 

الثقافة لخدمة  مواقع هيئة مرتامية األطراف مثل هيئة قصور 

اإلنتاج املرسحى.

أستاذ  اإلمام  سيد  د.  املرسحى  الكاتب  التحقيق  هذا  وختم 

الدراما ىف املعهد العايل للفنون املرسحية الذي اتفق مع  الكثري 

لدى  يكون  أن  يجب  قال:  حيث  ذكرها  تم  التى  النقاط  من 

الكاتب املرسحى حواس يقظة، وأن يكتشف هو ىف نفسه ذلك، 

الكالم،  قبل  اإلصغاء  عىل  قادًرا  يكون  أن  يجب  املرسح  كاتب 

كاتب املرسح يجب أن يتمتع برؤية، مبعنى أن يكون قادر عىل 

تفسري ما يحدث حوله، يجب أن يكون لديه إيدلوجية وفلسفة 

مستوى  عىل  حوله،  يحدث  ما  خاللها  من  يفرس  أن  يستطيع 

ومحاولته  واألحــداث  بالناس  اهتاممه  إىل  باإلضافة  التقنية 

وشباب  تصويريا،  خياال  خياله  يكون  أن  يجب  استعادتها، 

يكون  وأن  سبقوهم  من  بخربات  يستفيدوا  أن  يجب  الُكّتاب 

لديهم رؤية واحتكاك باملجتمع ومشاكله.

متحقق، من وجهة نظري أرى أن هناك عدد كبري من الُكّتاب 

الشباب يف طريقهم للتحقق ويقدمون أعاماًل غاية يف الجودة، 

من  عليهم  ُيسلط  نور  شعاع  إىل  يحتاجون  الشباب  فهؤالء 

التكريم،  من  نوع  حتى  أو  جائزة،  أو  عمل  أو  مسابقة  خالل 

لألسف نحن ال ُنفكر أن ُنكرم الشباب، فلامذا ال ُنكرم كل عام 

كاتب من ُكتاب املرسح الُجدد، كحافز له عىل االستمرار، وأن 

ُيكمل مسريته املرسحية.

الفطري االستعداد 
مجلة  تحرير  مدير  مطاوع  عامد  املرسحى  الكاتب  قال  فيام 

ليك  إلنسان  تقدم  ان  ميكن  سحرية  وصفة  توجد  ال  املرسح: 

يصبح مبدًعا أو فناًنا أو كاتًبا، أهم شئ يجب أن يتوافر لدى 

الفطرى وحب هذا  الكتابة املرسحية االستعداد  من يرغب ىف 

ويرعاها  ينميها  أن  عليه  موهبة  لديه  أن  يدرك  عندما  األمر، 

األدوات السابقني ضرورة المتالك  االستفادة من خربات 

أن يتمتع برؤية، و يكون قادرا على تفسري ما يحدث حوله
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وهيئتها  أفكارها  في  مختلفة  الشخصيات  من  مجموعة  احتجاز 
مًعا،  بقاءهم  أثر  وتتبع  واحد،  مكان  داخل  االجتماعي  ومستواها 
هي واحدة من أشهر الثيمات تقديًما على خشبات المسارح بصفة 

عامة، وبعروض الفرق التمثيلية للكليات على وجه الخصوص.
أسباب  تغيير  مع  الطرح  لذلك  الشبابية  الفرق  تميل  ما  فعادة 
حتى  اإلشكالية  هذه  ُقدمت  متتالية  أعوام  مدار  وعلى  االحتجاز، 
باتت ُمستهلكة إلى حد كبير، مما يجعل مقدميها اليوم في مأزق 
فخ  في  لوقعوا  حتًما  بجديد  يأتوا  أن  يستطيعوا  لم  فإذا  حقيقي، 
التكرار والنمطية والذهاب ألسهل الطرق وأضمنها وهو “تقديم ما 

نجح فيه السابقون”.
اآلداب جامعة عين  كلية  تمثيل  فريق  الثيمة قدم  على غرار هذه 
المسرحي “رصد  العرض  البنات”  “كلية  على خشبة مسرح  شمس 
خان” بقيادة المخرج كريم أدريانو، ضمن فعاليات مهرجان “كبرى 

التمثيل المسرحي لجامعة عين شمس”. 
العرض  مداخل  أهم  من  واحد  هو  يعتبر  والذي  االسم  من  بداية 
الكثير  يحمل  غريب  المشاهدة  قبل  األسم  يبدو  فقد  المسرحي، 
المعالم  واضح  غير  أسم  يعتبر  لغوًيا  إنه  كما  التساؤالت،  من 
فهل  أفعال؟،  أم  أسماء  أهي  مفرداته  تفسير  في  حيرة  ويسبب 
وخان  “يرصد”،  من  جاء  ماضي  فعل  أم  شخص،  أسم  هو  “رصد” 
هل هو أسم شخص، أم فعل ماضي جاء من “يخون”، أم الخان أي 

مكان يرادف “فندق، الحانوت، المتجر”؟
فغموض أسم العرض يعتبر سالح ذو حدين دائًما وأبدا، وهذا يعود 
جذب  في  يساهم  الذي  واألهم  األول  المدخل  هو  العنوان  لكون 
المتلقي للذهاب للمشاهدة أو النفور منه، فإذا أثار هذا الغموض 

البعض، فربما يشتت البعض اآلخر بالتأكيد.
أما بعد الدخول للمشاهدة يتضح سبب التسمية الذي يعود للخان 
أو الفندق الذي يدور فيه األحداث وهو الفضاء المسرحي الثابت 
طوال مدة العرض، أما الحدث فيدور حول التقاء 7 أشخاص أقارب 
من الجد، ٥ رجال وامرأتان، يأتون إلى الخان بدعوة من إحداهن، 
من بينهم العالم، والشحاذ، والعاهرة، والبلطجي، أي كما تم الذكر 
الرئيسية تقوم على احتجاز شخصيات مختلفة من كافة  الثيمة  أن 
العقدة  تزداد  االحتجاز عليهم، ولكن  أثر ذلك  وتتبع  مًعا  الجوانب 
الدرامية اشتباًكا عندما يتوصلون إلى وصية الجد األكبر الذي عاشر 
الشياطين واألبالسة في مقابل الحصول على مال قارون وإدراك كل 
شىء على وجه األرض، ونص الوصية يؤكد على أن األموال ساكنة 
في األرض الرابعة، وال تصعد إال بدم 4 أشخاص، ومن هذه العقدة 
البقاء  أثنين من  أخر  لذروتها عند مقدرة  األحداث وتصل  تتصاعد 
العقدة من  بعد قتل ٥ منهم، ومن ثم قتل األخيرة لألخير وتكرار 

جديد ودخول الفائزة األخيرة بالكنز دائرة شياطين الجد.
أما عن الرصد فهو يعود للتصور الغيبي عن كل كنز مدفون باألرض 

بأنه مرصود من الجان، أي أن الجان يقوم بحراسته.
وعلى الرغم من وضوح سبب التسمية، لكن يبقى هناك خلل في 

إطالق العنوان األخير يعود لعدم وضوح األسماء من األفعال.
وعن دراما العرض، فجاءت ُمقدمة خطين متقابلين يؤثر كل منهما 
في اآلخر، الخط األول وهو الخط الخاص بالجد األكبر”أبن غانم” 

المخرج  أخرى حرفية  أجزاء  في  فظهر  ذلك  من  الرغم  على  ولكن 

ببعضهما  وربطهما  التنفيذ  حيث  من  الخطين  بين  الربط  حول 

ودمج  الممثلين  وخروج  دخول  ضبط  طريق  عن  البعض 

ثابت  فضاء  مع  فالتعامل  مرة،  من  أكثر  في  مًعا  المجموعتين 

ألنه  التنفيذ،  حيث  من  بهين  ليس  أمر  متطورة  درامية  وخطوط 

البعض  ببعضها  األوراق  تختلط  ال  حتى  مضاعف  مجهود  يتطلب 

مرئي  بشكل  الدمج  يتم  أن  بعد  حتى  قائم  بينهما  الفصل  ويظل 

إليصال بعض األفكار الخاصة بربط الحاضر بالماضي.

األكثر  الخط  وهو  السبعة،  باألبطال  الخاص  الثاني  الخط  عن  أما 

بتوجيه شخصياته  المخرج  قام فيه  التنفيذ والذي  جهًدا من حيث 

بدقة على عكس الدراما الحركية التي بدت غير متزنة بعض الشئ، 

كبير،  إلى حد  منضبًطا  كان  الرئيسية  للشخصيات  التمثيلي  فاألداء 

تسكين  حيث  من  فادح  خلل  به  ظهر  ذلك  من  الرغم  على  ولكن 

هم  أدوار  بتقديم  قاموا  الممثلين  من  البعض  فهناك  الشخصيات، 

إمكانياتهم  بسبب ضعف  الحالي  الوقت  في  لتقديمها  أهاًل  ليسوا 

لفترات  المسرح  التواجد على خشبة  إلى اآلن، وعدم تمكنهم من 

طويلة، فبدا على بعضهم اإلرهاق وتحشرج الصوت وضياع تفاصيل 

المخرج لكل من يقوم  الشخصية، وهذا يعود في األساس الختيار 

ذلك  من  أكثر  به  الوعي  يجب  كان  هذا  مثل  فنص  معين،  بدور 

يقدموا  أن  ُصناعه  على  يجب  كان  وبالتالي  ُمكررة  شهيرة  كثيمة 

الخط الخاص بابن غانم بشكل أكثر تطوًرا مما ظهر عليه ألنه وقع 

في فخ النمطية واالستسهال، وأن يعي أيًضا المخرج حجم األدوار 

هذه  تحمل  على  قادرين  الممثلين  جميع  يكن  لم  فإن  الرئيسية 

الكافي  وعيه  لعدم  يعود  فهذا  العرض،  في  ظهر  مثلما  المساحات 

بقدرات فريقه، ولكنها في النهاية تجربة شبابية بها محاوالت جادة 

لكن ينقصها الخبرة وعدم التمكن وحنكة التطوير.

وعن طرق معاشرته للشياطين، يتبع المخرج في هذا الخط التعبير 
في  الحركية  الدراما  تمثل  حيث  الحوار،  من  أكثر  الحركية  بالدراما 
عن  ولكن  اإلشكاليات  من  العديد  فيه  ُتطرح  هاًما  مجااًل  أساسها 
الطريق التعبير بحركة الجسد ال الحوار المنطوق، وفي ذلك اإلطار 
عن  لتعبر  الحوارية  الجمل  بعض  تتخللها  الحركية  الدراما  جاءت 
العالقة المشوهة التي دخلها أبن غانم مع الشياطين والتي تتناص 
مع “أسطورة فاوست” في كثير من المناطق، حول رغبة أبن غانم 
في معرفة المزيد دائًما مقابل ذلك يفقد حواسه و آدميته ويصبح 
أثيرًا لشياطينه، ولكن في هذا النطاق وقع العرض في فخ التكرار 
ُقدمت  بل  للشياطين  الحركية  الدراما  حيث  من  بجديد  يأتي  فلم 
بشكل مائل دائًما إلى ما أعتدنا رؤيته، وكذلك من أغلب التفاصيل 
من  النوعية  تقديم هذه  في  المخرجين  أغلب  يتبعه  وما  الشكلية 
الشخصيات بالرسم على األجساد والشعر المبعثر وحركات الجسد 
من  أكثر  الراقصين  تمكن  عدم  ظهر  كما  المحفوظة،  االعتيادية 
ظهور  على  بعضهم  ووقوف  الجماعية  التكوينات  في  بخاصة  مرة 
الحركة  ضبط  على  قدرتهم  عدم  التكوينات  هذه  أبرزت  أرقانهم، 
والتمكن منها، وكذلك هو الحال مع اإلضاءة التي تمسكت باللون 
أغلب  كانت  أي  وهكذا،  والرغبة  والشر  الجن  إلى  نسبة  األحمر 
مفردات هذا الخط ظاهرة بشكل تقليدي ال مجهود فيها للتطوير، 

بل منسوخة كما أعتدنا رؤيتها في أكثر من عمل سابق.
يعود  وهذا  جدوى،  دون  المسرح  على  العدد  كثرة  إلى  باإلضافة 
فالخط  األساس،  من  الواحد  الفريق  في  الممثلين  عدد  لكثرة 
الدرامي الرئيسي يعتمد اعتماًدا كلًيا على األبطال السبع، مما أدى 
بالخط  مرتبطين  ومؤدين  راقصين  إلى  األدوار  باقي  تحويل  إلى 
تمكن  عدم  أظهرت  من  هي  الكثرة  فهذه  “بالشياطين”،  الخاص 
العدد  بنصف  االكتفاء  الممكن  من  كان  إنه  حين  في  البعض، 

وبالفعل سيصل المراد من هذا الخط بال شك. 

خان.. رصد 
متطور وحاضر  ُمكرر  ماضي   

منار خالد

رؤى
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وإخراج  إعداد  »هالوس«  مسرحية  عرضت  الهناجر  مسرح  على 

العديد  في  شارك  »مايم«  ممثل  عبدالله  محمد  عبدالله.  محمد 

أو  اإلخراج  أو  بالتمثيل  إما  الدولية  والمسابقات  العروض  من 

 ٢٠١٥ عام   ”Mime Unit Group“ أسس  الموسيقي.  اإلعداد 

وهي مجموعة اتحاد لفناني المايم بمصر وقام بإخراج 6 عروض 

صامتة لها.

بطولة.  عن  البحث  في  المستمر  اإلنسان  سعي  العرض  يناقش 

تكنيك  خالل  من  »المايم«  الصامت  التمثيل  المخرج  فاستخدم 

»تاجر  إعداد مسرحي لمسرحية  يتخلله  »مسرح داخل مسرح«  

يجلس  فالمؤلف  شكسبير.  ويليام  اإلنجليزي  للكاتب  البندقية« 

بينما يدخل  المسرح على مكتبه يفكر ويكتب،  على جانب من 

عن  تبحث  جميلة  ممثلة  تدخل  ثم  سفره،  بحقيبة  المخرج 

»تاجر  في  »بورتشيا«  دور  ألداء  المخرج  فيختارها  بطولة؛  دور 

البندقية«،  ثم يتقمص الممثلون شخصياتهم في مسرحية »تاجر 

في  وينفخ  البوق  في  المخرج  ينفخ  حين  بعالمتين  البندقية« 

صفارته كأنه َحَكم يبدأ المباراة الفنية المتفق عليها. 

التمثيل  لفريق  البندقية  تاجر  العرض من    تحدث نقالت داخل 

حيث يتصارع اثنان من الممثلين على قلب البطلة الجميلة التي 

بحبها.  جدارته  إلثبات  يسعى  منهما  وكل  بورتشيا  دور  تلعب 

فاألول يغريها بحقيبة بسيطة يخرج منها هارمونيكا ولعبة أطفال 

الحبيب  يأتي  ثم  صغيرة.  قفازية  وعروسة  صوتا  تصدر  بدائية 

ويغلبها  إليه  فتنجذب  رومانسية  حكايات  عليها  يقص  الثاني 

التاجر  البندقية،  تاجر  إليه. تستكمل قصة  النعاس بعد االستماع 

أنطونيو يرسل رسائل كثيرة لبسانيو؛ كي يأتي إليه ويدعمه قبل 

مخرج   الثالث  الحبيب  يأتي  أخرى  نقلة  في  المحاكمة.  موعد 

الفريق متردًدا في اإلفصاح عن مشاعره، لكنه يصاب بخيبة أمل 

فيشعر  الحكايات؛  عليها  يقص  من  بالفعل  اختارت  الجميلة  ألن 

المخرج بخيبة أمل. 

محام  زي  في  بورتشيا  تتنكر  المحاكمة،  مشهد  يأتي  النهاية  في 

ثالثة  على  ُمصرًّا  المرابي  شيلوك  يظل  بينما  أنطونيو،  عن  يدافع 

رطل من لحم أنطونيو حتى تهزمه في النهاية بورتشيا بالمنطق. 

ويمزق الصك بيده. 

كل  تلف  حياتهم،  الفريق  أعضاء  ويسلب  المؤلف  يقوم  وأخيرا 

الشخصيات في دوامة كأنهم مسلوبو اإلرادة، حتى يقوم المخرج 

ثانية وينفخ في البوق مع قدوم ممثلة جديدة جميلة تبحث عن 

بطولة في عرض جديد. 

لزمننا  معاصر  األول  النوع  نوعين:  على  جاءت  العرض  مالبس   

فقديم  الثاني  النوع  أما  المسرحية.  داخل  التمثيل  فريق  ألعضاء 

البندقية«  »تاجر  مسرحية  زمن  حيث  الوسطى  للعصور  مناسب 

خشبة  على  الديكور  توزع  للتجار.  وروب  لألميرة  فستان  من 

واحدة  والحجم  الشكل  بنفس  منضدتين  من  بداية  المسرح 

يجلس أمامها المرابي، وفي الجانب اآلخر يجلس أنطونيو للتعبير 

أيضا  الفقراء.  مع  تعاملهما  في  الشخصيتين  بين  المقابلة  عن 

تصارعه وتربت عليه وتعانقه ثم تهديه وردة؛ تحثه أن يعلن عن 

حبه لبطلة الفريق، لكنه تأخر كثيرا ألن الجميلة اختارت بالفعل 

حبيبها؛ فيشعر بعدها بخيبة أمل. 

بداية  حياتهم  الفريق  أعضاء  ويسلب  المؤلف  يقوم  النهاية  في 

يهتز  للفينال  آخر  مشهد  في  حزين(،  )مصطفى  المخرج  من 

كل  األرض،  على  ساقطا  النبض  ويفقد  كهربائي  تيار  مسه  كمن 

الشخصيات تلف في دوامة كأنهم مسلوبو اإلرادة. أتساءل أيضا 

المؤلف دراميا، فهو  من بداية العرض على  عن أهمية شخصية 

كرسيه؛  من  يقوم  النهاية  وفي  ويفكر  يكتب  المسرح  جانب 

أن   الممكن  فيدورون في دوامة. كان من  الفريق  ليشير ألعضاء 

ذلك  يؤثر  وال  المؤلف  شخصية  عبدالله  محمد  المخرج  يحذف 

على العرض، يكتفي بأن يجعل المخرج هو من يسلب الممثلين 

إرادتهم، خاصة أن المخرج هو من ينفخ في البوق ليتقمص كل 

ممثل دوره. وألن محمد عبدالله قد أنهى المسرحية نهاية دائرية 

عند دخول ممثلة جديدة تبحث عن بطولة في عرض جديد. 

الظل  خفة  عليه  يغلب  نوع  كالمالبس،  الموسيقى  جاءت   

والحيوية، ونوع آخر كالسيكي يتماشى مع تاجر البندقية، ونجح 

ينتظرها  التي  السفينة  صوت  عن  التعبير  في  الصوتي  المؤثر 

أنطونيو.  

بنكهة  عالمية  لمسرحية  مسرحي  إعداد  »هالوس«  مسرحية 

في  بعد  فيما  والتطوير  المشاهدة  تستحق  تجربة  »المايم« 

تجارب جديدة.   

وضعت درجات بسيطة في عمق المسرح يقف عليها الممثلون 

يجسدوا  لكي  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  مالبسهم  لتغيير 

الخلفية  في  الكبيرة  الدائرة  إضاءة  خالل  من  الحب  مشاهد 

ترمز  الكبيرة  فالدائرة  ليال.  والقمر  صباحا  الشمس  عن  المعبرة 

أكد  وسعادته.  رضاه  اإلنسان  تمنح  التي  والعطاء  الحب  لقيمة 

فالممثلون  التقمص.  فكرة  على  المالبس  لدوالب  هيكل  وجود 

يرتدونها،  بمالبس  البندقية«  »تاجر  في  الشخصيات  يتقمصون 

لكن  الشخصية.  مالبس  خلع  بمجرد  العادية  للحياة  يعودون  ثم 

هل  المسرح،  جانب  على  الطويلة  المرآة  أهمية  ما  أتسأءل 

أضافت لدراما العرض؟ 

فالمخرج  للعرض،  الرئيسي  البطل  من  الصامت  التمثيل  جاء   

التمثيل من أجل أن يضفي  التمثيل داخل  محمد عبدالله وّظف 

شكسبير؛  تراجيديا  يتخللها  المسرحي  العرض  على  ظل  خفة 

يقوم الممثلون بالقفز والجري وإرسال الركالت لبعضهم البعض. 

ورشاقة  أضفت حيوية  الظل  الحركية خفيفة  الدراما  من  وغيرها 

المتنافس  الثاني  الحبيب  يقص  كما  المسرحي.  العرض  على 

في  المعروفة  بلغة »جبرش«  الفريق حكايات  قلب جميلة  على 

الحبيب  جّسد  ثم  المضحكة،  الكلمات  بعض  فيقول  المايم؛  فن 

الثالث لبطلة الفريق مخرج الفريق )مصطفى حزين( في مشهد 

صراعه  عن  ليعبر  بذلة؛  جاكت  عليها  مالبس  شماعة  بجوار  رائع 

فيضع  الجميلة.  نحو  مشاعره  عن  اإلفصاح  في  وتردده  الداخلي 

فهي  اليد  مع  رائعا  مشهدا  ليجسد  الجاكت  في  اليسرى  يده 

»هالوس«..
»المايم« بنكهة  مسرحي  إعداد 

شيامء عزت 

رؤى
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أمسك  الوقت  ذات  في  ومتقاطعة  متوازية  خطوط  عدة 

الذي أعد نصه  الكاتب والمخرج أكرم مصطفى  ببراعة  بها 

»فريدة« عن رائعة »أغنية البجعة« لتشيكوف، الذي ُيقدم 

الفنانة  بطولة  الطليعة،  بمسرح  الصبور  عبد  صالح  بقاعة 

لتشيكوف  نص  على  اشتغاله  من  بداية  فهمي،  عايدة 

وقضاياها  البشرية  النفس  في  غاص  الذي  الطبيب 

سواء  المختلفة  كتاباته  في  ببراعة  عنها  وعبر  اإلنسانية، 

أعماله  في  انحاز  وقد  المسرحيات،  أو  القصيرة  القصص 

للبسطاء والمهمشين، وقد اختار سيدة –على الرغم من أن 

المرأة ما زالت مهمشة في  النص لرجل ربما ألن  شخصية 

تجسيد  على  قدرة  أكثر  أو  الثقافات  أو  المجتمعات  بعض 

الشعور بالوحدة أو أكثر تأثرًا بها من الرجل أو أن عاطفتها 

كانت  أن  بعد  مهمشة  أصبحت  المرأة  هذه  أكثر-  جياشة 

ملكة متوجة على عرش الفن وخاصة المسرح أبو الفنون، 

تزوره،  مكان  كل  في  والسفراء  الوزراء  يستقبلها  وكان 

السيدة في زمن بسيط  تلك  إليه حياة  لنا ما آلت  ليعرض 

الوحدة وتدفع ثمن  تعاني  إنسانة  الساعة، فهي  يتعدى  ال 

يجلب  الذي  الخمر  معاناتها  مرارة  مع  تتجرع  اختيارها 

لنقضيها  الطويلة  لياليها  من  ليلة  لنا  ويختار  الهالوس،  لها 

انتهاء  بعد  كواليسه  بين  تسللت  الذي  المسرح  في  معها 

فيغلبها  تحضرها،  كي  المخرج  على  ألحت  التي  البروفة 

النعاس على شازلونج مهمل، وحين تستيقظ تجد المسرح 

الذين يطالبونها  األمن  باستثناء عمال  الناس  فارًغا من كل 

أخرى  بأصوات  مستعيًنا  بوجودها،  معرفتهم  فور  بالرحيل 

نستمع  التي  إلهام«  »الصديقة  حقيقي  هو  ما  منها  دخيلة 

لصوتها عبر الهاتف المحمول، عمال األمن الذين يطالبونها 

بالرحيل، وما هو متخيل »المخرج« الذي يقوم بتوجيهها. 

على  ذكرياتها  تستعيد  ونهايتها  الليلة  هذه  بداية  بين  وما 

خشبة المسرح فتجسد أهم الشخصيات التي قدمتها وهي 

ست شخصيات ثالثة منهم من تراث المسرح هي: »ميديا« 

تحمل  التي  اليونانية  للمسرحية  الرئيسية  الشخصية  وهي 

أسطورة  عن  المأخوذة  يوروبيدس  تأليف  نفسه  االسم 

لمملكة  السابقة  األميرة  هي  وميديا  وميديا«،  »ياسون 

لها  زوجها  ترك  بسبب  تعاني  التي  »البربرية«  كولشيس 

عروسته  بقتل  فتقوم  اليونانية.  كورنث  أميرة  من  ليتزوج 

»فـــــــــــريــــــــــــــــــــدة«..
وجودية  تساؤالت  تطرح  إنسانية  مونودراما 

نور الهدى عبد املنعم
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ثم  إليها  ترسله  مسموم  فستان  بواسطة  الزفاف  ليلة  في 

قتل أطفالها والهروب إلى أثينا، »ليدي ماكبث« لشكسبير 

االستيالء  أجل  من  الملك  قتل  على  زوجها  حرضت  التي 

والتحوالت  اإلشارات  طقوس  في  »الماسة«  الحكم،  على 

هي:  تأليفه  من  شخصيات  وثالث  ونوس،  الله  لسعد 

الذكورى،  عنفهما  من  انتقاما  وأبيها  زوجها  بقتل  المتهمة 

المجنونة حبيسة مستشفى األمراض العقلية، نعمة الفالحة 

وتتطلب  مركبة  شخصيات  وجميعها  لحبيبها،  المشتاقة 

شخصية  بجانب  لتأديتها،  خاصة  مواصفات  ذات  ممثلة 

فريدة السيدة المسنة محنية الظهر بطيئة الحركة والتي ال 

اختراع  كونه  على  كدليل  المحمول  الهاتف  استخدام  تجيد 

جديد بالنسبة لها.

الخط الثاني هو اختيار الفنانة عايدة فهمي وهي الممثلة 

في  سبعة شخصيات  بتجسيد  القيام  على  واألقدر  األنسب 

أخرى  إلى  شخصية  من  فتتنقل  فائقة،  ببراعة  واحد  وقت 

تتحول  التي  »فريدة«،  الحقيقية  الشخصية  بينهما  يفصل 

مسنة  امرأة  من  جيًدا  نعييه  الذي  المسرح  سحر  بفعل 

الشباب  قمة  في  فتاة  إلى  الخطوات  بطيئة  الظهر  محنية 

والحيوية، حين تقوم بفعل التمثيل الذي عشقته واختارت 

الحياة فلم تعش قصة  أن تحيا له من دون غيره من متع 

حب ولم تتزوج وبالتالي لم تعرف األمومة وانتهت حياتها 

التي كانت مليئة بالصخب إلى هذه الوحدة المميتة.

وتوظيفه  الصوتيات  علم  مع  الطويلة  وخبرتها  بدراستها 

الذي يجعل من يستمع  الصوتي  اآلداء  تنوع  وقدرتها على 

البجعة تموت في النهاية، لكنه فضل الموت المعنوي وهو 

األصعب من الموت الجسدي، فالفن حياة وخروج الممثل 

من المسرح يمثل بالنسبة له خروج الروح من الجسد، كما 

أن هذا الخروج جاء طرًدا من قبل عمال األمن، 

كذلك االستعانة بكشاف الموبايل إللقاء الضوء على الوجه 

العرض وكأنه يقول سندخل مًعا إلى عمق هذه  في بداية 

الشخصية ونتعرف عليها.

اللذين  الله  عبد  عمرو  للفنان  واإلضاءة  الديكور  تصميم   

فاإلضاءة  نفسه،  الشخص  نحن من صنع  ليقوال  مًعا  توحدا 

واألشياء  المغبرة  المرايا  مع  تتشابك  والصفراء  المنخفضة 

الماضي  من  جاءت  التي  الشخصية  زمن  قدم  القديمة 

للحظات وذاهبة لمجهول.

المالبس أيًضا التي صممتها شيماء عبد العزيز -التي قامت 

لم  قديمة  موديالت  عن  عبرت  أيًضا-  الديكور  بتنفيذ 

جاءت  رءوف  حمدي  محمد  موسيقى  اآلن،  موجودة  تعد 

متنوعة تمشًيا مع تنوع الشخصيات والمواقف.

بل  مسرحي  عرض  مجرد  يكن  لم  »فريدة«  النهاية  في 

تجربة إنسانية فلسفية تجعلنا 

الموت،  الحياة،  عن  عدة  وجودية  تساؤالت  نطرح 

دفعني  مما  والمستقبل،  الحاضر  الماضي،  االختيارات، 

المصير؟  نفس  تخش  ألم  بطلته:  على  قاسًيا  سؤااًل  لطرح 

الشخصية وتعايشت  توحدت مع  فأنا  فقالت طبًعا ولذلك 

معها فخرجت بهذا الشكل.

بين  مختلفة،  شخصيات  لسبعة  استمع  أنه  يؤكد  لها  فقط 

تتحدث  ناضجة  وسيدة  حب،  قصة  تعيش  صغيرة  فتاة 

و.و.و.و.الخ  هياج،  حالة  في  ومجنونة  الفصحى،  العربية 

الشخصيات.

لترى  تتبدل  التي  الوجه  مالمح  كيانها:  بكل  تمثل  ممثلة 

والغيرة  الحقد  يملؤها  وامرأة  مسنة  وسيدة  صغيرة  فتاة 

والقسوة......،  بالعنف  حياتها  أفسدوا  ممن  تنتقم  وقاتلة 

من  فمن  الصوت،  تنوع  الجسد،  حركة  العيون،  تعبيرات 

هذه  كل  تمتلك  فهمي  عايدة  القديرة  غير  الممثالت 

المقومات مًعا لتؤدي هذه األدوار.

إلى  تشير  التي  الجمل  بعض  استخدام  هو  الثالث  الخط 

حاجة  كل   ( منها:  اإلنسانية  التجربة   هذه  عمق  مدى 

هي  بجد  اللي  الوحيدة  الحاجة  بجد  مكنتش  حياتي  في 

اختياراته،  ثمن  يدفع  منا  فكل  االختيار(  )ثمن  التمثيل(، 

اختارت  كانت  لو  هل  بقوة  نفسه  يطرح  سؤااًل  نجد  وهنا 

إلى  ستصل  كانت  أم  اختلف  المصير  كان  األسرية  الحياة 

حياتهم  إلى  وانصرافهم  األبناء  زواج  بعد  نفسه  المصير 

أعتقد  أخرى؟  امرأة  إلى  عنها  انصرافه  إلى  الزوج  ورحيل 

أن كل الحضور يطرحون هذا السؤال على أنفسهم، كذلك 

كانت  التي  الُمحب  لخطابات  جَدا  المتأخر  االكتشاف 

قامت  التي  المعجبين  خطابات  كم  مع  الصندوق  بداخل 

الخطابات هي األخرى ربما لو  بقراءتها بعد سنوات، هذه 

النهاية  كذلك  النهاية،  اختلفت  لربما  مبكرًا  اكتشافها  جاء 

أغنية  نص  في  البطل  فشخصية  للعرض  اختارها  التي 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 06 سبتمبر 2021العدد 545 العدد 06732 سبتمبر 2021العدد 732

20 [ رؤى

ال يدرك الكثير من المبدعين أن البساطة فى حد ذاتها إبداع 

الفنية  عضالتهم  استعراض  إلى  فيلجأون  المستوى،  عالى 

لحصار  أحيانا  يصل  وقد  المتلقى،  انتباه  لجذب  محاولة  فى 

المتلقى ذهنيا ووجدانيا لضمان وصول دالالت الحالة الفنية 

جاهزة  تفسيرات  يتلقى  أن  عليه  تلميُذ  المتلقى  وكأن  إليه 

المبدع  يحاول  فريسة  كأنه  أو  المسرحية  الحالة  لشفرات 

حصارها وتقيد اتجاه حركتها فى اتجاه ما .

لكن حين يكون المبدع واثقاً فى قيمته وقامته الفنية وواثقا 

النتيجة  المتلقى تكون  فى مصداقيته وواثقا فى ذكاء ووعى 

وجدان  إلى  وأبسطها  الطرق  أقصر  يعرف  أصياًل  فنياً  عماًل 

المتلقى .

“أغنية البجعة” هى أحد أهم أعمال األديب الروسي العظيم 

المذهب  رواد  أهم  من  ُيعتَبر  الذى  تشيخوف”  “انطون 

المسرحية  اسم  القصيرة والمسرح، وجاء  القصة  الواقعى فى 

وفقا ألسطورة يونانية مفادها أن البجعة تغنى أجمل أغانيها 

قبل موتها مباشرة . 

نص  على  مصطفى  ألكرم  »فريدة«  المسرحى  النص  إستند 

الرئيسية  الثيمة  على  محافظاً  لتشيخوف  البجعة«  »أغنية 

إليه  فأضاف  الدرامية،  حبكتها  بتفاصيل  تقيد  دون  لكن  فيه 

لقيمة  جديدة  آفاقا  فتحت  جانبية  وحبكات  أخرى  تفاصياًل 

النص األصلى ووسعت من دائرة دالالته الموضوعية . 

ممثل  تواجد  هو  الدرامية  لألزمة  الُمفِجر  الرئيسي  فالحدث 

الديكور بعد إنصراف  المالبس وتخزين  السن فى غرفة  كبير 

أعضاء الفرقة فيجد نفسه وحيدا معه زجاجة الخمر فيشرب 

الفنية  أمجاده  فيعيد  خياله  فى  تتداعى  ذكرياته  فتبدأ 

بتجسيد الشخصيات الدرامية التى مثلها على المسرح حينما 

الرئيسي  الدرامى  الموقف/الحدث  وهو   . مشهورا  نجما  كان 

الذى حافظ عليه أكرم مصطفى فى كتابة نص »فريدة«.

لكن نص »فريدة« اختلف مع نص »أغنية البجعة« بداية من 

مما  »ممثلة«  إلى  »ممثل«  من  الرئيسية  الشخصية  تحويل 

أكسبه بعدا خاصاً مضافاً بإمكانية الغوص فى العوالم الخاصة 

للمرأة وعالقتها بالزمن وتقدم العمر مرورا بمراحلها العمرية 

موضوعية  سياقات  فى  النص  أدخل  مما  كأنثى  المختلفة 

شديدة االتساع وعميقة الخصوصية مضافة إلى النص األصلي، 

شرقى  مجتمع  فى  تعيش  أنثوية  شخصية  إلى  فالتحول 

والحصار  القهر  أليات  لتشريح  مصراعيه  على  الباب  يفتح 

االجتماعي لجسد المرأة وسحق روحها اجتماعياً .

نص  لكن  »جسديا«،  الممثل  مات  االصلى  النص  نهاية  وفى 

فهى تعتبر ان الحياة الحقيقية لها كانت فى الشخصيات التى 

الفنى  أدتها فى مشوارها  المسرح فكل شخصية  على  تمثلها 

كان  مثلته  الصادقة وكل وجه  الحقيقية  هى جزء من روحها 

إليه  تنظر  الذى  أما وجهها  الحقيقي،  يرسم جزًءا من وجهها 

فى المرآة وتتعامل به مع الناس خارج المسرح ماهو إال قناع 

كاذب تتوارى خلفه، فريدة توحدت مع المسرح وعاشت فيه 

وعاش فيها، فريدة كانت تحيا روحها الحقيقية على المسرح، 

خالصها  تملك  فهى  خارجى  ُمخِلص  إلى  التحتاج  فهى 

الُمخِلص  التمثيل هو   ، التمثيل  وُمخِلصها داخليا، هى تمتلك 

هو  والوحيد،  الحقيقى  الحر  إختيارها  فهو  لروحها،  الحقيقى 

يحرر  الذى  هو  المسرح  اآلخرين،  حلم  جعلها  الذى  الحلم 

وقيود  المكان  وقيود  الجسد  قيود  القيود،  كافة  من  روحها 

الزمن ويحررها حتى من قيد الموت، لذا لم تنتظر فريدة أى 

مخلص خارجى .

المتواصل  الذاتى  المونولوج  أسلوب  على  النص  يعتمد  لم 

»فريدة« ركز على معنى الموت المعنوى والروحى والنفسي 

حالها  إليه  آل  ما  على  متحسرة  باكية  )طردها(  بانسحابها 

وشعورها  »فريدة«  شخصية  أزمة  فأسقط  الزمن  بمرور 

شخصيا  المتلقى  حياة  على  الزمن  بمرور  المتكرر  بالموت 

الجسدي مباشرة،  العمر وليس فقط لحظة موته  به  كلما مرَّ 

وبتالى وجد المتلقى جسور اتصال نفسي بين شخصية فريدة 

هو  وإنما  الجسد  موت  فقط  ليس  فالموت  الحالى  وواقعه 

تآكل الروح تدريجيا بمرور الزمن، فالموت هو الموت وانت 

أى  على  نفسك  تسأل  ان  كمتلقى  وعليك  الحياة،  قيد  على 

درجة من درجات سلم الموت تقف اآلن ؟. 

الُمخِلص  ينتظر  الممثل  ظل  لتشيخوف  األصلى  النص  فى 

لكن  المالبس  حجرة  من  ليخرجه  بيكيتا(  الملقن  )زميله 

أمجادها  حالة  من  ليخرجها  ُمخِلص  أى  تنتظر  لم  »فريدة« 

وترفض  الحالة  تلك  من  الخروج  ترفض  كانت  بل  المسرحية، 

الموقف،  هذا  من  يخلصها  من  بإرسال  صديقتها  محاوالت 

فهمى.. عايدة 
المسرح »فريدة«   

أمين غاىل
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المونولوج  استمرارية  حالة  كسر  َتَعَمد  وإنما  الحدث  خالل 

ومن  تليفونياً  بها  المتكرر  إلهام  صديقتها  اتصال  خالل  من 

مما  ُسْكرها،  على  تعليقا  ومساعده  المخرج  أصوات  خالل 

فأخرج  للذكريات  النفسي  االجترار  لحالة  خلق كسرا متعمدا 

درامية  طاقة  وأعطى  اإليقاع  رتابة  من  المسرحية  الحالة 

يخرج  الصوتى  التداخل  هذا  كان  وإن  للحدث،  متجددة 

الصوتى  فالتدخل  بالمونودراما،  تعريفه  من  منهجيا  العرض 

درامية  لشخصيات  خالقاً  تمثيليا  أداًء  ُيعتبر  آخرين  لممثلين 

اخرى غير شخصية فريدة .

األصلي  النص  انطالق  نقطة  نفس  من  انطلق  فريدة  فنص 

أضافها  التى  الدرامية  باإلضافات  مغايراً  اتجاها  اتجه  لكنه 

أكرم مصطفى فخلق نصا مغايرا محلقاً فى سياقات موضوعية 

أوسع وأعمق وهو ما ُيحَسب له ككاتب درامى له ثقله الفنى 

.

مسرحية  حالة  أمام  فنحن  التمثيلى  األداء  مستوى  على  أما 

المتوهجة  الموهبة  هذه  فهمى«  »عايدة  اسمها  »فريدة« 

من  طويل  تاريخ  على  المرتكزة  التمثيل  لفن  العاشقة 

فن  أساتذة  مصاف  فى  جعلتها  الفنية  والخبرة  الدراسة 

الفنى  باالستحقاق  القديرة  الفنانة  فهى  المسرحى،  التمثيل 

شاهد  من  كل  ذهن  فى  يتبادر  وهنا  فقط،  الوظيفى  وليس 

فهمى من  عايدة  غير  َمن  التمثيلى سؤال حتمى،  األداء  هذا 

الشخصية  هذه  أداء  تستطيع  الفنية  الساحة  على  الممثالت 

بهذا المستوى العميق الرفيع الجرىء ؟! فإن ُوِجدن لن ُيكمل 

أستنتج  أن  أكاد  بل   .!! الواحدة  اليد  أصابع  عدد  عددهن 

فهمى  عايدة  تحديدا ألن  النص  كتب هذا  أكرم مصطفى  أن 

هذا  يكتب  كان  أنه  وأعتقد  الفنية  الساحة  على  متواجدة 

النص لها تحديداً . أو بناء على اتفاق مسبق بينهما .

على  األساسي  ارتكازها  فى  يتجسد  فهمى  عايدة  أداء  فجرأة 

اإلحساس  فكان  الشخصية،  مع  المتوحد  الطاغى  إحساسها 

ما  عادة  وهو  الممثل،  أدوات  بين  المتصدر  العنصر  هو 

يكون صعبا على ممثل يمتلك حرفيات أدائية هائلة عادة ما 

وبدال  الفنية،  الخبرات  تراكم  بحكم  أدائه  على  نفسها  تفرض 

من أن يحاول الممثل استخدام واستعراض حرفياته التمثيلية 

تحجيم  محاولة  الى  فهمى  عايدة  هدف  تحول  النمطية 

الصادقة  الشعورية  والحالة  الخام  المعنى  ويتجسد  يتشكل 

فى وجدان المتلقى فحققت السهل الممتنع، البساطة الفنية 

التى تقف على وعى وفهم وهضم لمناهج تمثيلية  العميقة 

الخبرات  من  هائل  جبل  على  تقف  بساطة  فهى  متعددة، 

الفنية المنهجية .

إفراط،  دون  العالية  لحرفياتها  استخدامها  يمنع  لم  لكن هذا 

شخصية  كل  لطبيعة  وفقا  الصوتية  طبقاتها  تنويعات  مثل 

لحالتها  وفقا  وليونته  الجسد  حركة  وتنويع  بتمثيلها،  تقوم 

حالة  فى  وهى  وفريدة  الواقع  فى  فريدة  بين  ما  النفسية 

الظهر  منحنية  الجسد  مترهلة  الواقع  فى  فنجدها  تمثيل، 

التمثيل  حالة  فى  دخولها  وبمجرد  الحركة  ومتثاقلة  متصلبة 

نجدها شابة مفعمة بالحيوية تتحدى أثر الزمن عليها، وحتى 

العمرية  مرحلتها  تعكس  فريدة  فى  نجدها  وجهها  مالمح 

وجهها  على  يظهر  محَبطة  مرَهقة  تعبيرات  فى  المتقدمة 

كأن  شخصياتها  إحدى  مع  تتوحد  وحين  الزمن،  تجاعيد 

استخدامها  فجاء  وحياة.  وبهجة  شبابا  أضاءت  وجهها  مالمح 

الحرفيات مقننا ومدروسا بحساب وميزان دقيق شديد  لتلك 

الحساسية كميزان الذهب .

هى ممثلة قادرة ان تسيطر على الفراغ المسرحى بإحساسها 

فهمى  عايدة  غير  فريدة  تكون  فمن  فقط،  الصادق  الطاغى 

؟!.

جاء اإلخراج المسرحى لـ»أكرم مصطفى« على نفس مستوى 

الفنية  السيمفونية  تلك  قاد  أو  فأكمل  والتمثيل،  الكتابة 

المسرح  بدايات  على  اإلخراجية  رؤيته  فى  فارتكز  الرائعة، 

»المسرح ممثل فى  أن  األَوِلى وهو  األولى األصيلة وتعريفه 

بمعظم  وَحّمله  الممثل  عنصر  على  فارتكز   ،« األول  المقام 

شفراته الفنية، وكما أوسعت عايدة فهمى المجال إلحساسها 

عناصر  تتصدر  كى  لها  المجال  مصطفى  أكرم  أخلى  للتصدر 

العرض المسرحى، وكما كان صعباً على الممثلة السيطرة على 

أيضا  المخرج  معاناة  كانت  القوية  الحرفية  الفنية  عضالتها 

الدرامية  التعبيرية  اآلليات  تصدير  إلى  االنجراف  عدم  فى 

التمثيلية،  الحالة  على  تشوشر  قد  والتى  بالممثل  المحيطة 

فجاءت عناصر العرض األخرى من ديكور وإضاءة وموسيقى 

وحركة فى خلفية الحالة المسرحية متعمدة اختزال وجودها 

المباشر فلم تسبق التمثيل فى أى خطوة وإنما تبعته وهيأت 

اإلخراجي  االتجاه  فكان  شديد،  بتكثيف  النفسية  األجواء  له 

العام هو ضبط المقدار المناسب لكل عنصر لتحجيم تواجده 

بالممثل والتركيز مع  المحيطة  المسرحية  الحالة  المباشر فى 

الممثل على تفاصيل األداء التمثيلى . وهو ما يدل على ثقة 

لهذا  المسرحية  الحالة  وخصوصية  بطبيعة  تام  ووعى  كبيرة 

العرض، ويعتبر مجازفة وتحِد كبير فى تحميل معظم دالالت 

وصول  من  ذلك  يقلل  أن  دون  واحد  عنصر  على  العرض 

مضامينه كاملة دون نقصان إلى وجدان المتلقى وعقله . 

عرض  أنه  »فريدة«  المسرحى  العرض  عن  يقال  ما  فأقل  لذا 

أصيل فنياً، يرتكز على وعى فنى عاِل يتسم بجرأة مدروسة 

وعى  فى  وثقته  أدواته  فى  المبدع  ثقة  على  ويرتكز  بدقة 

المتلقى، وهو ما افتقدناه وسط هذا الكم الهائل من اإلبهار 

اتجاه،  كل  من  بنا  أحاط  الذى  االستهالكي  الشكلى  الفنى 

ليذكرنا  العذب  الماء  وهدوء  ببساطة  العرض  هذا  فينسل 

بمقولة »إن أقصر الطرق إلى القلب هو الصدق«.

والسيطرة على تضخم حرفياتها الفنية المتمكنة وضبطها فى 

فتخلى  األدائية  حدودها  تتجاوز  فال  الحساسية  شديد  ميزان 

ويقود  ليتصدر  إحساسه  لمصداقية  االتساع  شديدة  مساحة 

أدواته التمثيلية دون أدنى شوشرة عليه .

فى  ساد  الذى  الواقعى  األداء  منهج  عن  نتحدث  هنا  ونحن   

الممثل  إحساس  مصداقية  وبتصدير  التمثيل،  فترات  معظم 

األداء  منهج  حدود  مع  التماس  لدرجة  الواقعى  األداء  اقترب 

الطبيعى وساعد فى ذلك تماس محددات شخصية »فريدة« 

بعض  ففى  نفسها،  فهمى«  »عايدة  الفنانة  شخصية  مع 

ذاتها حاضرة  أن عايدة فهمى  التمثيلى شعرنا  األداء  لحظات 

واالمتزاج  التوحد  وهذا  نفسها،  عن  تتحدث  المسرح  على 

تماساً  أحياناً  يتماس  األداء  جعل  ما  هو  بينهما  الطبيعى 

حقيقياً مع المنهج الطبيعى .

وإنما  الواقعى  المنهج  حدود  عند  التمثيلى  األداء  يقف  لم 

الموضوعية فأخذ طابعاً  الدرامية ودالالتها  تنوع وفقا للحالة 

شخصيات  بين  المونتاجى  التقطيع  عند  خصوصا  تعبيرياً 

لهذا  الممثل  فلجوء  والعاهرة،  والقاتلة  النفسية  المريضة 

متسارعة  متتالية  وتقطيعات  نقالت  فى  التعبيري  المنهج 

إن  الممثل خصوصا  أداء  فى  فنية  نفسية  ليونة  أوال  يتطلب 

العالية  كان يعتمد إعتمادا أساسياً على إحساسه ومصداقيته 

فكيف يحافظ الممثل على مصداقيته ومطلوب منه فى نفس 

الوقت تغييرها إلى حاالت شعورية عكسها تماما فى أقل من 

عدة ثوانى ؟!! .

فتفاجئنا عايدة فهمى بمستوى أقل ما يقال عنه أنه مستوى 

التمثيل  بمناهج  واِع  بنضج  التمثيلي  أدائها  فى  جدا  رفيع 

لتداخل  مثاليا  نموذجا  أداؤها  فجاء  بينها،  المزج  وطرائق 

دفقات  تصدير  فى  ذلك  وتجسد  التمثيل،  مناهج  وامتزاج 

تعبيرية  طبيعية  واقعية  صافية  جارفة  صادقة  شعورية 

بتدخل  يشعر  المتلقى  تجعل  ان  دون  ومتضادة  ومتقلبة 

استخدمت  ببساطة  ألنها  الموضوع  فى  التمثيلية  حرفياتها 

فى  التحكم  بهدف  فقط  العميقة  الفنية  وخبراتها  حرفياتها 

مصداقية إحساسها، فتوارت حرفياتها خلف الستار فلم يشعر 

بعملية  أشبه  أداؤها  فجاء  أمامه،  المباشر  المتلقى بحضورها 

حتى  منها  أجزاًء  فتحذف  األدائية  أدواتها  فى  الفنى  النحت 
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كتاب  من  واحدا  إسماعيل«  »بهيج  المسرحى  الكاتب  يعد 

منذ  مناحيه  مختلف  فى  بالتراث  اهتموا  الذين  المسرح 

فى مسرحياته,  العديد  منه  واستلهم  الماضى,  القرن  سبعينات 

الحكايات  تلك  فيها  يستلهم  التى  »الغولة«  مسرحية  ومنها 

الغولة مشتقة من كلمة  بالتراث, وكلمة  الموجودة  الغولة  عن 

السومرية  األساطير  فى  شيطانية  مخلوقات  وهى  »غالو« 

العربى  الجمعى  العقل  فى  وترسخت  القديمة,  واألكادية 

متعددة  بأشكال  الظالم  فى  المرء  يقابل  الذى  المخلوق  بذلك 

ويمارس معه أشكاال من الشرور, ربما أشهرها هى الظهور فى 

تحت  وخطفهم  الشباب  بإغراء  تقوم  فاتنة,  جميلة  أنثى  شكل 

الكبار  األرض والتهامهم, ومن هنا أصبحت مخلوقا يخاف منه 

والصغار.

ويذهب »بهيج إسماعيل« بغولته إلى إحدى الواحات المنعزلة 

الذين  أهلها  بين  ونموها  األساطير  لوجود  خصبة  أرضا  لتكون 

يربطهم  الجهل والفقر, منقطعين عن أى تطور  بينهم  يترعرع 

بالحياة الحديثة, ويحكمهم كبير الواحة الحريص على إبعادهم 

هو  يمتلك  وبينما  حكمهم,  عليه  يسهل  حتى  تطور  أى  عن 

ويعززمكانته  القوة  الثراء  عليه  فيضفى  الواحة,  أراضى  معظم 

)العرف( وينفذها حسبما  القوانبن  اإلجتماعية, وهو من يسن 

إصدار  فى  ويساعده  الشخصية  مصلحته  تقتضى  أو  هو,  يريد 

األحكام تلك مشايخ القبائل المنقسمين فيما بينهم مما يسهل 

إستمالة بعضهم الى جانبه بالحق أو بالباطل.

الى  »وداد«  بناتها  إحدى  تذهب  الواحة  أهل  عادة  غير  على 

الراغب  المستنير  والدها  لرغبة  تنفيذا  المدينة  فى  المدرسة 

الواحة,  فتيات  تعيشه  عما  مختلف  مستقبل  فى  إلبنته 

وينعكس تعليم الفتاة وسكناها المدينة على سلوكها ومظهرها 

المدينة  من  عائدة  وهى  يشاهدها  التعس  ولحظها  الخارجى, 

الواحة  كبير  شقيق  »مسعود«  الشاب  أجازاتها  إحدى  فى 

ومظهرها  بجمالها  الشاب  وينبهر  »عدوان«   الشيخ  وحاكمها 

المختلف ومالبس المدرسة التى تزيدها بهاء, ويحكى لشقيقه 

أن  إال  خطبتها,  فى  برغبته  يفاتحه  أن  قبل  الفتاة  عن  األكبر 

إليها  فيتقدم  عنها  شقيقه  كالم  خالل  من  بها  يعجب  العجوز 

وال أحد بالواحة يستطيع الوقوف فى وجه رغباته حتى شقيقه 

الفتاة لنفسه, ويغلق على  األصغر الذى كان يرغب فى خطبة 

الوالد  وفاة  بعد  ـ  الفتاة  أم  يسع  وال  المستعر,  قلبه  رغبته 

أكسبها  التى  الفتاة  معارضة  رغم  المواقة  إال  ـ  أليم  بحادث 

تعليمها قدرا من الوعى يجعلها رافضة لواقع الواحة المتخلف 

ال  التى  للمرأة  الدونية  الذكورية  والنظرة  بالظلم,  الطافح 

كل  عليها  للرجل,  متاع  مجرد حق  كونها  عن  نظرهم  فى  تزيد 

الخضوع  تملك سوى  الحقوق, وال  أى من  لها  الواجبات وليس 

تخرج  فهى  زوجا  بمقتل  إلتهامها  الظلم  وإلستشعارها  البالية, 

من محبسها قبل يوم من إتمام المدة, وال تجدى معها توسالت 

أمها, وتذهب لعين الماء لتستحم وتغير ثيابها, وفى عين الماء 

تستحم  كانت  لغولة  طفلة  وهى  مشاهدتها  ذكرى  تستدعى 

وطلبت  خوف,  دون  الطفلة  منها  اقتربت  وقد  العين,  بنفس 

خوف  دون  ففعلت  ظهرها  لها  تدعك  أن  المرأة/الغولة  منها 

الطفلة  تصب  لم  إذ  يشاع  ما  لعبثية  المؤلف  من  إشارة  )فى 

بأية لعنة(.

تفاليد  من  به  التمسك  يزعمون  ما  لكل  فاضح  مشهد  وفى 

تغتسل  حيث  البئر  إلى  »مسعود«  الشيخ  يذهب  وعادات 

وفد  المدرسة  من  عائدة  رآها  منذ  بحبه  لها  معترفا  »وداد« 

أبهره جمالها, ولم يستطع مخالفة رغبة شقيقه حين قرر طلبها 

وها  اآلن,  حتى  متأججة  ولوعة  نارا  ضلوعه  بين  وكتم  لنفسه 

أرملة  فهى  منها  بالزواج  نار جحيمه  الفرصة إلطفاء  حانت  قد 

شقيقه الذى ورث عنه حكم الواحة, وسيرث منه أيضا أرملته, 

التقرير  سيقدم  إذ  القتل,  من  إلنقاذها  الوحيد  السبيل  وهذا 

الحكم  يصدرون  القبائل  مشايخ  ويجعل  الطبيب,  كتبه  الذى 

الذى سيمليه عليهم!! وإزاء تلك المساومة والفضح لهذا الزيف 

البغيض,  لما يسمونه تقاليد, وهذا الكشف للمجتمع الذكورى 

الذى يضع جميع السلطات والصالحيات فى قبضة رجل واحد 

فهو  وشهواته,  نرجسيته,  وإرضاء  ذاتيته,  لتأكيد  إال  يسعى  ال 

على استعداد أن يتغاضى عن ثأر أخيه إذا وافقت »وداد« على 

يحكموا  هخليهم  مش  أنا  وداد..  يا  تخافيش  :«ما  منه  الزواج 

عليكى بالموت, أنا هاشيل دم أحويا على راسى.............. حتى 

لو كنتى جتلتيه.. الشيطان اللى وزك والشيطان شاطر«.

ينتقل  إرثا  تكون  أن  ترفض  المساومة...  تلك  »وداد«  وترفض 

الى »مسعود” ضمن األمتعة التى ورثها عن شقيقه فيستشاط 

غضبا إذ كيف المرأة أن ترفضه وهو الحاكم بأمره فى الواحة؟, 

حكمه  القاضى  ويصدر  لمحاكمتها,  القبائل  مشايخ  ويجمع 

لتساوى  وكذلك  منها,  سمعه  ما  بعد  الحكم  على  قدرته  بعدم 

إجراء  إقتراح  يتم  ثم  ومن  تبرئها,  والتى  تدينها  التى  األصوات 

مسلمة لكل ما يسنه لها الرجال.

الزوج العجوز قبل أن يدخل بها بينما  وفى ليلة زفافها يموت 

كان يحاول معاندة حقيقة عمره المتقدم كثيرا, ويوصيها وهو 

تولول  أو  تبكى  إذا مات وال  تزغرد  أن  الموت  يغالب حشرجة 

أهل  رجال...وكعادة  عاش  كما  رجال  مات  أنه  للجميع  وتؤكد 

وأول  للواحة,  كحاكم  شقبقه  مكان  “مسعود”  يتولى  الواحة 

بالقصاص,  والمطالبة  شقيقه  بقتل  “وداد”  إتهام  هو  يفعله  ما 

تقرير  وكتابة  الجثمان  لمعاينة  “فؤاد”  الطبيب  يأتى  وحين 

فى  حاد  هبوط  نتيجة  طبيعية  الوفاة  أن  يؤكد  الوفاة  عن 

الواحة  أنه غريب عن  بحجة  الطبى  بتقريره  يؤخذ  القلب, وال 

الواحة  ابن  الحكيم  لديهم  وأهل  األغراب,  بشهادة  يؤخذ  وال 

الوفاة  أن  وقد شهد  الحالق,  »أمين«  باألعشاب  يداويهم  الذى 

جنائية, مما يدهش الطبيب الذى الحظ منذ مجيئه الواحة أن 

إليه كطبيب, بل يتجنبونه, وحتى  أو يذهب  ال أحد يستدعيه 

كالب الواحة تالحقه فى كل مكانيذهب إليه, وقيل له مباشرة 

وطبيبهم/  إليه,  بحاجة  ليسوا  فهم  جاء  حيث  من  يعود  أن 

الحالق يداويهم باألعشاب من كل األمراض, وطلب منه الشيخ 

حتى  شقيقه  موت  عن  تقريره  يغير  أن  مواربة  بال  “مسعود” 

يضمن العودة لبلده سالما.

زوجها  يموت  من  على  الواحة,  وتقاليد  عادات  تقتضى  وكما 

تغتسل  وال  أحدا,  ترى  ال  مظلمة  غرفة  فى  محبوسة  تظل  أن 

وتظل  ما,  بطريقة  والماء  بالطعام  إمدادها  تستحم,ويتم  أو 

البئر  إلى  أحد  يراها  أن  دون  تذهب  ثم  يوم,  لمائة  كذلك 

أن  دون  منزلها  إلى  وتعود  مرة,  ألول  ثيابها  وتغير  لتستحم  

تصيب  اللعنة  فإن  ذلك  خالفت  وإن  أحد,  على  عينها  تقع 

ثماره,  إهداء  عن  النخيل  فيتوقف  ـ  يشيعون  كما  ـ  الواحة 

من  أجنتها  الحيوانات  وتطرد  بالواحة  الماء  عيون  وتجف 

بالعمى  ويصاب  نموها,  ويتوقف  األطفال  وتضمر  بطونها, 

التى تظل فى محبسها دون  والمرأة  يقع عليها بصره,  كل من 

الغولة,  عليها  يطلق  هنا  ومن  مخيفا,  شكلها  يصبح  اغتسال 

التقاليد  لهذه  معنى  تجد  وال  متمردة,  شخصية  “وداد”  وألن 

الغولة..
األقصر قومية  فى 

أحمد هاشم غانم     
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إذ يحضر  الشعبة  الثقافة  فى  »البشعة« )وهى طقس معروف 

كالجمرة  تصبح  حتى  طاسة  بتسخين  يقوم  البدو  من  رجل 

وإن  الطاسة,  به  ويلحس  لسانه  يخرج  أن  المتهم  من  ويطلب 

اللسان,  يحترق  ال  بريئا  كان  وإن  لسانه,  إحترق  مذنبا  كان 

فإن  للمتهم,  الدقيقة  المراقبة  على  بفراسته  البدوى  ويعتمد 

تعلن  خائف  غير  بدى  وإن  التهمة,  عليه  تثبت  خائفا  بدى 

الحاالت(  كل  فى  بالطبع  الجمرة  لسانه  يمس  أن  دون  براءته 

ويحكم البدوى  ببراءتها بعد أن تضع لسانها على جمر طاسته, 

أن  على  ويؤكد  يفضحه  »مسعود«   تشدد  من  يراه  ما  وإزاء 

المرأة إذا تم فتلها سيكون دمها فى رقاب كل المشايخ.

الدكتور »فؤاد« المالحق من الشيخ »مسعود« ومن جهل أهلها 

معها  ويتعاطف  »وداد«  مع  يلتقى مصادفة   , لعلمه  الرافضين 

ويقرر عدم التخلى عنها, بعد أن تعترف له أنه الشخص الذى 

فيعرض  الوحيد,  المالذ  وأنه  القديمة,  أحالمها  فى  لها  تمثل 

هناك,  والزواج  والدتها  بصحبة  القاهرة  الى  معه  الهرب  عليها 

فى  السم  للطبيب  سيضع  الحالق  أن  تعرف  أمها  تخبر  وإذ 

الماء, وحين تذهب إلى منزله لتحذيره يقتحم عليهما المكان 

بفعل  جورا  ويتهمهما  الواحة  أهل  وبعض  وخفرائه  “مسعود” 

فجر  فى  الواحة  بساحة  رجما  باإلعدام  عليهما  ويحكم  الزنا 

ويشدد  مكبلين,  الساحة  الى  اقتيادهما  ويتم  التالى,  اليوم 

ـ  الجميع  من  يطلب  أن  بعد  الليل,  طوال  الحراسة  عليهما 

البعض  الصغيرين«  رغم معارضة  ـ »الولدان والبنات  خصوصا 

من  اختفيا  قد  والفتاة  الطبيب  يكون  التنفيذ  وقبل  لذلك, 

المكان دون أن يعرف أحد كيف اختفيا وال أين اختفيا, وتأكيدا 

فبعض  الدراماتورج  إليها  سعى  التى  الحكاية  أسطورية  على 

أهل الواحة أشاعوا أن النخيل تعاطف معهما وساعدهما على 

الهرب, والبعض اآلخر أكد أنهما كانا من الجن.

على  اسماعيل«  »بهيج  النص  مؤلف  حرص  ثالث  أطروحات 

تلك  وأما  والقتامة,  باألسطورية  المغلفة  مسرحيته  فى  طرحها 

األطروحات فهى:

مترسخ  هو  كما  ـ  المرعب  المخلوق  ذلك  الغولة  تلك  أن  ـ   ١

المتواترة  األسطورية  الحكايات  تلك  عبر  الشعبى  الوجدان  فى 

ـ  المخيف  بشكلها  تظهر  التى  الغولة  هى  ليست  األجيال  عبر 

كما فى النص ـ بعد مائة يوم من العزلة التامة فى مكان مظلم 

مغلق دون اغتسال أو ممارسة أى من مظاهر الحياة بعد وفاة 

أهل  يتوارثه  ما  هو  الحقيقى  المرعب  الغول  وإنما  زوجها, 

عنه  أيضا  ورثته  ما  وهو  »األوتومبيل«,  هذا  داخل  بحادث 

على  وقدرتها  وعيها  شكال  اللذان  واستنارتها  تعليمها  كان  إذ 

أدى  ما  وذلك  بالواحة,  المذرية  األوضاع  على  وثوريتها  التمرد 

الفتاة ووالدها  ااإلرث اإلستنارى بين  إلى مأساتها, وذلك  أيضا 

على  المؤلف  قدرة  عن  يكشف  المتشابه  المأساوى  والمصير 

تقال عرضا  بناء شخصياته وكيفية مايمكن أن تفعله جملة قد 

به األحداث مع سياق  ُتنبئ  م على ما قد  ُتخدٍّ بينما  النص  فى 

تقدمها.

اجتذبه  قد  عبدالعاطى«  »عماد  المتمرس  المخرج  أن  يبدو 

نص “الغولة” لما به من عناصر بصرية تفتح شهية أى مخرج 

العناصر  من  شك  بال  وهى  جمالية   صورة  تحقيق  له  ضامنة 

البصرية  العناصر  تلك  إن  عرض...  أى  فى  الهامة  المسرحية 

المخرج  إهتمام  على  سيطرتا  قد  الفولكلورية  وتلك  النص  فى 

وأبعدته عن اإللتفات إلى عمق النص وأطروحاته, وقد انعكس 

الديكور “محمد  العرض ال سيما وأن مصمم  ذلك على مجمل 

يتعامل عبره مع فضائه  لم يستطع خلق معادل بصرى  فراج” 

الفراغ  فى  والرؤية  الدرامى  الحدث  مع  يتسق  المسرحى 

الخالقة لصورة جمالية خاطفة ومريحة لعين المتلقى.

عرض  تقديم  استطاع  قد  الطويلة  بخبرته  المخرج  أن  إال  هذا 

برز  الذين  ممثليه  مع  جهده  فيه  إنعكس  ومتزن  مترابط 

استطاعت  التى  “وداد”  شخصية  فى  جميل”  “رشا  منهم 

المتمردة  الشخصية  تلك  أعماق  إلى  تغوص  أن  الواعى  بأدائها 

الذى  حاكمها  ولديكتاتورية  البالية  الواحة  تقاليد  لكل  الرافضة 

أن  ورفضت  منه  زواجها  مقابل  القتل  من  النجاة  عليها  عرض 

تلك  فى  الشراسة  وتلك  المتوفى,  شقيقه  تركة  له ضمن  تورث 

والعذوبة  الرقة  من  شديدة  حالة  إلى  تتحول  كانت  الشخصية 

فى المشاهد التى جمعتها مع الطبيب العاشقة له, ذلك التنوع 

ألبعاد  ووعيها  جميل”  »رشا  موهبة  يعكس  الذى  اآلداء  فى 

شخصية »وداد« المتباينة, وكذلك أدى “محمد يوسف” بإقتدار 

شخصية الشيخ “مسعود” المتشدد فى طلب ثأر شقيقه منها, 

ودافعه الحقيقى هو رفضها للزواج منه رغم ولهه بها, وجرحه 

لدور  يونس”  آداء “جمال  للواحة, وجاء  بأمره  كعاشق وحاكم 

“حابس” الكفيف مفجرا للضحك وسط األجواء القاتمة, وكانت 

»نيرمين ميشيل” فى دور “أم السعد” الكفيفة, القوية العالمة 

بكل خبايا الواحة أما الجدة األسطورية فقد جاء األداء الرصين 

الواحة”  لـ »صباح فاروق” فى محله, وفى دور »أمين« حالق 

للحاكم  المداهن  أداء »حسن مصطفى«  الشعبى جاء  وطبيبها 

أجل  من  الطبيب  بقتل  التوطؤ  حد  الى  ركابه  فى  والسائر 

“إسراء  وكذلك  بدقة,  ومحسوب  مناسب  أداء  فكان  مصالحه, 

محمد” فى دور األم, وجاء الجيل الصاعد من الشباب »هشام 

أحمد,  محمد  سمير,عبدالحليم,  محمد  صالح,  عالء  فراج, 

وليد  صابر,  محمود  أحمد,  سعيد  جبريل,  على  سعد,  محمود 

يوسف, محمود أحمد” ما يؤكد على وجود جيل من المتفانين 

“عدوان”  للشيخ  المحدود  الدور  يكن  ولم  للمسرح,  المحبين 

التمثيلية,  عبدالحميد«  »بكرى  لقدرات  حقيقيا  إختبارا  يشكل 

أما  للعرض,  أهمية  ذات  إضافة  اإلستعراضات  تشكل  لم  كما 

إضاءة “حجاج محمد” فقد اجتهد فيها فى حدود ماهو متاح 

له من أجهزة بدت فقيرة للغاية, وإجماال فإن المخرج “عماد 

أكثر  المهارات  من  لديه  الطويل  التاريخ  صاحب  عبدالعاطى 

بكثير مما جاء بعرض الغولة. 

تواصلهم  دون  تحول  مرعبة  وتقاليد  عادات  جهل,  من  الواحة 

مع ركب الحضارة.

يشاء  ما  بمحكوميه  يفعل  الذى  للحاكم  المطلقة  الفردية  ـ   ٢

رغباته  تحقيق  سبيل  فى  عليهم  يمارسه  الذى  الشديد  والجور 

الفردية.

فج  ذكورى  مجتمع  فى  األنثى  لحقوق  الجائر  اإلنتهاك  ـ   3

يجعلها فى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوانات.

الدرامى  بنائه  نسيج  عبر  تلك  أطروحاته  المؤلف  عالج  وقد 

ساهم  مما  ممجوج  مباشر  بشكل  يطرحها  أن  دون  لمسرحيته 

غناها  إلى  غنى  وأضاف  الفنية,  الناحية  من  النص  إثراء  فى 

المكان  وبكارة  األسطورية  الشعبية  األجواء  من  المستمد 

البشر  على  الحانى  ونخيله  القاسية  صحراويته  بين  والمقابلة 

الدرامى  الفعل  لشخصيات  المحكم  والبناء  وثماره,  بظالله 

الناسج لألحداث ومضفر إياها لتتنامى من البداية حتى النهاية 

مرورا بذروة الحدث وإن وصل بتعقيد أحداثه الى عدم القدرة 

على حل عقدتها فلجأ إلى الحل األضعف من الناحية الدرامية, 

الدرامى لألحداث بل  البناء  يأتى من خارج  فرار »وداد, فؤاد« 

قد  النخل  يكون  أن  الممكن  من  قالوا   « الفعل  أسطورية  عبر 

أحس بهم وحن عليهم وساعدهم على الهرب......... وقالوا أن 

الى  للعقدة يستدعى  الحل  الجن« وهذا  فؤاد ووداد كانوا من 

يلجأ  كان  التى   “  Deus Ex Machinaاإللهية »اآللة  الذاكرة  

إليها الكاتب اإلغريقى »يوربيديس« فى بعض مسرحياته حين 

يعجز عن حل عقدتها دراميا, كما حدث فى مسرحية »ميديا« 

اإللهية  اآللة  تلك  السماء  أرسلت  حين  المثال  سبيل  على 

لتصعد بها بعيدا عن أن تطالها يدى زوجها »جاسون« بعد أن 

قتلت طفليها وأحرقت له عروسه, وعلى الرغم من قدرة “بهيج 

الوقت, وعلى  المحكم لشخصياته طوال  البناء  اسماعيل” على 

الرغم من تحقيق فعل الهرب لما يسمى بـ »العدالة الشاعرية« 

الشخصيتين حرية  أفقد هاتين  قد  الكيفية  بتلك  الهرب  أن  إال 

إرادة الفعل الدرامى وكيفيته, فهما الوحيدين الممثلتين لبؤرة 

النور الوحيدة وسط تلك األجواء الظالمية المنعزلة عن العالم 

لعلوم  دراسة  من  حققه  بما  الطبيب  البالية,  التقاليد  أسيرة 

قدر  من  بماحققته  والفتاة  المستنير,  المدينة  بفكر  الطبوجاء 

الذى ورثت عنه اإلستنارة والطموح  تعليمى قبل وفاة والدها 

الواحة, والغريب  إلى  األتوموبيل  الذى أدخل  الوحيد  فهو كان 

ولديه  مع  مات  إذ  مأساته  سبب  اإلستنارة هى  تلك  تكون  أن 
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عيد عبد الحليم

 ،١٩٥٩/6/١ مواليد  من  فهو  الجوزاء”  “برج  إلى  شحاتة  حازم  ينتمي 
وهو من األبراج النارية التي يتسم من ينتسبون إليها بالعبقرية والذكاء 
والمواجهة  واالقتحام  والفكر  الحياة  في  العاصفة  والتقلبات  الحاد 
تجسدت  وغيرها  الصفات  هذا  وكل  العاطفة،  صدق  إلى  باإلضافة 
قسم  في  تخرجه  من  بداية  نوعية  تحوالت  شهدت  التي  شخصيته  في 
درجة  على  وحصوله   )١٩78( عام  العسكرية  الفنية  بالكلية  الهندسة 
بالكثير  وضحى  وعشقه  أحبه  آخر  طريقا  اختار  أنه  إال  البكالوريوس 
بكلية  العربية  اللغة  بقيم  يلتحق  نراه  ولذلك  المسرح،  وهو  أجله  من 
اآلداب جامعة القاهرة والتي تخرج فيها عام )١٩٩٠( بتقدير جيد جدا، 
ليستكمل مشواره األكاديمي ويحصل بعد ذلك بعدة أعوام على درجة 
المسرحي في نصوص ميخائيل  “الفعل  برسالة تحت عنوان  الماجستير 
وناقشها  ود. هدى وصفي  جابر عصفور  د.  عليها  أشرف  والتي  رومان” 
د. عبدالمنعم تليمة ود. صالح فضل وقد حاز البحث على تقدير امتياز 
والتي  الرسالة  بطبع  التوصية  مع  األولى  الدرجة  من  الشرف  مرتبة  مع 
 )١٩٩8( عام  األولى  مرتين  للكتاب.  العامة  الهيئة  في  بالفعل  طبعت 
والثانية ضمن مطبوعات مكتبة األسرة لكن لماذا اختار “حازم شحاتة” 

“ميخائيل رومان” بالذات كمادة للدراسة؟.
على ما اعتقد فإن “حازم” كان من المؤمنين بضرورة التقنية المسرحية 
عناصر  من  عنصر  فهي  آن،  في  واجتماعيا  جماليا  عنصرا  باعتبارها  ـ 
فإحداث  أيضا،  تلقيه  إلى كونها عنصرا من عناصر  باإلضافة  النص  إنتاج 
إال بوجود أساس  المسرحي لن تتحقق  النص  إليها  االستجابة كما يرمي 

اجتماعي للتقنية يولد مساحة مشتركة بينها وبين الجمهور.
لذلك حاول  اقتربت منها تجربة “رومان” )١٩٢٢ـ ١٩73(  وفي خاصية 
من خالل دراسته عنه والتي تعد أهم ما كتب عن هذا الرائد المسرحي 
أن يكتشف خبايا اللغة في نصوصه وأنظمتها الرؤيوية على اعتبار “أن 
ومسموعة  مرئية  تقنيات  لصنع  يسعى  لغوي  تنظيم  المسرحي  النص 
سوف تعرض تلقى شفاهة أمام متفرج حاضر “اآلن” و”هنا” وأن النص 
المسرحي يكتب كي يكون منتجا لصورة بصرية مسموعة وأن هذه هي 

خصيصته األساسية التي ال غنى عنها”)١(
لقد دخل “حازم شحاتة” إلى عالم “ميخائيل رومان” بمقولة “أرسطو” 
ربما قد يراها البعض كالسيكية لكنها ـ وللحق ـ مازالت مشاركة وبقوة 
في عملية إنتاج النص المسرحي وهي “الدراما تمثل أشخاصا في حالة 
الفعل” ولذلك صاغ “شحاتة” مصطلحا خاصا به مفاده أن “فضاء النص 
موضع  نفسه  يضع  فالكاتب  المسرحي  العرض  لفضاء  وفقا  يتشكل 

المتفرج حتى ال يغيب عنه شيء من طبيعة النص المسرحي”.
في  باريس  في  الحر  المسرح  رائد  “أنطوان”  بمنهج  تذكرنا  رؤية  وهي 
أن يصمم في  المشهد يجب  أن  يعتقد  والذي كان  التاسع  القرن  أواخر 
فيما  ينزاح  الذي  الرابع  بالحائط  اهتمام  دون  األربعة  بحوائطه  الذهن 

بعد كي يتيح للمشاهد النظر إلى ما يحدث”)٢(
وإن جاءت رؤية “حازم” مختلفة نسبيا بما يتناسب مع المنهج الحداثي 
حول نظرية المسرح حيث كان يرى ضرورة إدخال التنقية التكنولوجية 
عامل  وهي  باألساس،  اجتماعي  تغير  نتاج  الحال  بطبيعة  هي  والتي 
المسرحي  الكاتب  تربط  “المسرحة”  من  نوع  إيجاد  على  مساعد 
“يوسف  مقدمة  من  النقطة  هذه  في  كثيرا  ـ  استفاد  وقد  بجمهوره 
إدريس” لمسرحيته “الفرافير” والتي قدمها المسرح المصري في نهاية 
بالمسرح  خاصة  صيغة  إيجاد  إلى  مقدمته  في  يهدف  وكان  الستينيات 

العربي تعتمد على آليات الفرجة الشعبية.
وإذا كان المسرح اإلليزابيثي التقليدي يقوم على فكرة “النص المهيمن 

شحاتة حـــــازم  مســـرح 
تنظيم  على  قادرا  يكون  أن  النص  وعلى  نفسه  غير  آخر  شيئا  يمثل 
تمثل شيئا  الجمهور، وهي  أمام  المسرح  تظهر على خشبة  األشياء كي 
آخر غير نفسها أي يكون قادرا على إنتاج فعل مسرحي وليس فعال أدبيا 

فقط”.
وقد تعددت األنشطة النقدية التي قام به “حازم شحاتة” والتي تفرعت 

إلى عدة اتجاهات منها:
١ ـ اهتمامه بالمسرح اإلقليمي ودعوته إلى النهوض بالحركة المسرحية 
واإلمكانيات  الالزم  المناخ  توفير  خالل  من  المختلفة  مصر  أقاليم  في 

المادية وتشجيع المواهب الجديدة وإلغاء فكرة المركزية في األداء.
من  كان  وحيث  الحر  المسرح  حركة  إحياء  في  الفاعلة  مشاركته  ـ   ٢
أوائل من وقفوا بجانبها وكان أحد المؤسسين والمنظرين لها مع بدايتها 

الجديدة في عام )١٩٩٠(.
بالتقنيات  المسرحي  العرض  لتضفير  إيجاد صيغة  اهتمامه بضرورة  ـ   3
سجلها  والتي  للدكتوراه  رسالته  أن  من  ذلك  على  أدل  وليس  الحديثة 
نص  في  المسرحية  التقنيات  “وظائف  عنوان  تحت  كانت   )٢٠٠١( عام 
األخيرة من  الفترة  الدؤوبة في  إلى ذلك محاولته  باإلضافة  الستينيات” 
اإلنترنت  شبكة  على  المصري  للمسرح  خاص  موقع  إنشاء  إلى  حياته 
“سامح  د.  برئاسة  الشعبية  والفنون  للمسرح  القومي  المركز  خالل  من 
مهران”، وقد بدأ بالفعل بتأسيس مجلة الكترونية تحت عنوان “المسرح 
للفرق  خاصة  شبكة  إلنشاء  الدائرة  تتسع  أن  يتمنى  وكان  المصري” 
لها،  والفني  المادي  الدعم  وتقديم  بعروضها  تهتم  مصر  في  المسرحية 
مثلما يحدث في أمريكا وفي دول العالم األخرى ويكون أحد أولويات 

عملها إيجاد نوع من التواصل بين هذه الفرق وبين المنظمات الدولية.
وفي مجال التأليف المسرحي قدم “حازم شحاتة” عملين هما “حكاية 
دوت  و”نوبة   ،)٢٠٠٠( عام  الطليعة  مسرح  على  وعرض  النهر”  ناس 
النوبة بأسوان عام )٢٠٠3( والعمالن من إخراج  كوم” وعرضت بمدينة 

ناصر عبدالمنعم.
كما قدم للمسرح المدرسي مجموعة من المسرحيات منها” هذا كل ما 
تنته  لم  و”حكاية  الذهبي”  و”السيف  األمر”  في 

بعد”.
هذا بجوار عمله األكاديمي في جامعة حلوان في 
والجامعة   )٢٠٠٢ ـ   ١٩٩8( أعوام  بين  ما  الفترة 
النقدية  كتاباته  إلى  باإلضافة   ،)٢٠٠3( األمريكية 
والعربية  المصرية  الجرائد  من  مجموعة  في 
تولى  والتي  المسرح”  و”مجلة  مثل”األهالي” 
وتأسيسه  التسعينيات  أواخر  في  تحريرها  إدارة 
والتي  القطرية  “الشرق”  بجريدة  الثقافي  للقسم 
بين  ما  الفترة  في  إقامته في قطر  أثناء  بها  عمل 

)١٩87 ـ ١٩٩8(.
المسرحي  الكاتب  “إن  القائل:  هو  كان  وإذا 
تحددها  التي  المساحة  في  يتحرك  المخرج  أو 
ثقافته وخبرته وقدرته على اإلبداع” نقول له هنا 
ـ في مشهد النهاية ـ لقد أعطيتنا مساحة لنتأمل 
نظرية خاصة في المسرح تحتاج منا إلى دراسات 

معمقة.

هوامش:
١ ـ الفعل المسرحي في نصوص ميخائيل رومان ـ حازم شحاتة ـ الهيئة 

العامة للكتاب ـ٢٠٠٥ـ ص 7.
٢ ـ المسرح التجريبي من ستانسالفكي إلى اليوم تأليف “جيمس روس 
ايفاز” ترجمة فاروق عبدالقادر ـ دار الفكر المعاصر ـ القاهرة ١٩7٩ ـ 

ص ٢٠.
3 ـ أرسطو طاليس في الشعر تحقيق وترجمة شكري محمد عياد ـ دار 

الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ١٩67.
4ـ الفعل المسرحي مرجع سابق ص ٢7.

٥ ـ المسرح التجريبي مرجع سابق ص ١٠4.

من  عداه  وما  العرض  كل  هو  المؤلف  كتبه  الذي  الحوار  يصبح  بحيث 
طرق األداء تابع له لذلك رأينا “أرسطو” ـ مثال ـ يقول: “إن التراجيديا ال 

تتوقف على التمثيل أو على الممثلين”)3(.
“النص  أن  مؤكدا  المقولة  هذه  مع  يختلف  شحاتة”  “حازم  فإنما 
المسرحي  العرض  تسبق  المسرح  فن  مراحل  من  مرحلة  هو  المكتوب 
من  الخشبة  تقنيات  يصف  أن  يحاول  وهو  العرض،  مكونات  أحد  فهو 
المسرحي  العرض  ممارسي  ومجموعة  وممثل  مخرج  يقرأها  أن  أجل 
انفعال،  المتفرج: حركة،  التواصل مع  لغة أخرى من لغات  إلى  لتتحول 
الشخصيات  حوار  إلى  باإلضافة  هذا  مسرحي،  منظر  إضاءة،  إيماءة، 
المتفرج، لذلك يدخل فيه عالقة  أمام  الذي راعي فيه أن يلقي شفاهة 

المؤلف بجمهوره.
فالحالة المسرحية والتي شهدت تحوالت عاصفة في النصف الثاني من 

عن  البحث  تستلزم  باتت  العشرين  القرن 
الوسيط  اعتبارها  في  تضع  مغايرة  آليات 
المعرفي، والتقني والذي البد وأن يقع في 
يسبقها  وما  الكتابة  لحظة  الكاتب  مخيلة 
في  ماثل  “فالتحضير  التحضير  عملية  من 
الكتابة”  أثناء  المؤلف  أمام  لحظة  أية 
برجه  من  نزل  قد  العصري  فالمؤلف 
العرض  ليصبح مفردة من مفردات  العاجي 
يسرده  فما  العرض،  كل  وليس  المسرحي 
مبدعون  يتلقاه  مكتوب  اقتراح  مجرد  هو 
حين  هولبرين”  “آن  وقد صدقت  آخرون” 
ضوء  في  الفنان  أرى  أصبحت  “لقد  قالت 
جديد وإنه لم يعد تلك الشخصية البطولية 
يثير  ومرشد  دليل  باألحرى  لكنه  المتفردة 
المدلول  هو  وهذا  بداخلنا  الذي  الفن 

الحقيقي والصحيح للمسرح الخصيب”)٥(
الحديث  المسرحي  الخطاب  وألن 

ابن  أصبح  تجريبية  أنماط  على  المعتمد 
أكثر  بصرية وسمعية  على خبرات  يعتمد  أن  فالبد من  الراهنة  اللحظة 
ـ  اآلن  ـ  العالمية  الفرق  من  كثيرا  نرى  وبالتالي  اللفظية،  الخبرات  من 
حيث  المتفرج  شعور  وتخاطب  المثقفة  اللفظية  الصياغات  تتحاشى 
يكون المسرح مثار انفعال حقيقي للجمهور أو على حد تعبير جوليان 
طريقنا  يصبح  فقط  هذا  فإن  عام”  احتفال  في  وهو  باأللم  “يحس 

لمعاونته على العودة لمشاعره الحقيقة”.
في  اإلنسان  إلى  “يتحدث  مسرحا  تتطلب  الراهنة  اللحظة  باتت  لقد 
“حازم  جعل  الذي  هو  ذلك  وربما  بروك،  “بيتر  قال  كما  حياته  شموله 
وإنما  نفسه  يمثل  ال  المسرح  خشبة  على  شيء  كل  أن  يرى  شحاتة” 
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المسرح.. شهداء  نصب 
القاهرة وسط   

مجدي محفوظ

وأنا أشاهد كل  القاهرة كنت سعيداً  أثناء تجوالي وسط 

القاهرة  أنها  العريقة  والمباني  الجميلة  التغيرات  هذه 

ميدان  بجوار  مررت  كلما  سعادة  اكثر  وكنت  العريقة 

وسعد  كامل  مصطفي  أو  حرب  طلعت  تمثال  يتوسطه 

مصر  أبناء  من  فالكثير  وغيرهم  باشا  وإبراهيم  زغلول 

حينما  سعادتي  وازدادت  تاريخها،  في  بصمة  له  كانت 

القومي  المسرح  في  مسرحي  عرض  لمشاهدة  توجهت 

وتذكرت  الجميلة  المعمارية  التحفة  تلك  بالقاهرة 

المسارح الوطنية التي شاهدتها في بعض الدول، وحين 

من  الخامس  انه  منا(  )من  العرض  ذاك  تذكرت  اقتربت 

مثقف ومسرحي  كل  على  المريرة  الذكري  تلك  ديسمبر 

وجه الغدر.

المدفع  كصوت  وصوت  صدي  لها  المسرح  فرسالة 

بعيداً عن  تنويراً  يسمع صداها في مكان فتحدث حراكاً 

أال  عنها  ينتج  لم  التي  واالختالفات   السياسي  المعترك 

الفرقة والمشاحنة، أن نهضة البالد في رسالة  فهي قادرة 

أال  تكن  فلم  الفرقة  تمخضت  حين  األمة  شمل  لم  على 

تلك الرسالة القادرة علي لم الشمل تهدي المواطن إلى 

، نعم )لن ننساكم( فهذا عيدكم ويومكم   الرشاد  طريق 

ننسي  ولن  ذهب  منا  فأنتم  يوم   لكم  يكون  أن  فالبد 

التهم  الذي  الكبير  المأسوي  الحادث  هذا  في  نهايتهم 

أجسادكم في دقائق معدودة والتحفت النيران أجسادكم 

فكنتم ضحايا تلك الرسالة )من منا( يا أهل المسرح:  أال 

في  تذكاري  ونصب  ميدان  لهم  يكون  أن  لهؤالء  يكفي 

هذا المكان الذي اكتظ بالباعة وغير منظر هذا التجمع 

مسارح  ثالث  أحضانه  بين  حمل  الذي  الجميل  الثقافي 

قادرة علي تغيير مجري أمه ...أنه نصب شهداء المسرح 

في وسط القاهرة .

أنه حريق مسرح بني سويف الذي التهم خيرة مسرحي 

ثم  اجلها   من  الضحايا  تلو  الضحايا  مصر  لتقدم  مصر 

بلوحاته  إعجابي  وازداد  المسرح  مبني  إلي  نظرت 

التحرك من  استطيع  فلم  للخلف  التفتت  ونقوشه وحين 

ينادون بمكبرات صوت يدوية  الناس والباعة وهم  كثرة 

علي ما يعرضون للبيع حاولت الوصول لمسرح العرائس 

بهو  في  وجلست  للخلف  عدت  جدوي  دون  لكن 

المسرح ألترحم على شهداء المسرح  نعم )لن ننساكم( 

وشاهدت تلك العبارة علي مواقع التواصل في كل مكان، 

وارتبطت بنا ارتباطاً وثيقاً وقلت  لن ولم ننساكم، وهنا 

يتوسطه  لذاكرهم  تخليداً  هو  المكان  هذا  أن  تخيلت 

مصر  علم  حول  يلتفون  الشهداء  لهؤالء  تماثيل  عدة 

الرسالة  أنها  نعم   ، أيديهم  في  المسرح  ورسالة  في  

الرسالة  ...أنها  ضحايا  ودون  عناء  دون  مكان  كل  التي  

الدكتاتوريون  وحشيها  العالم   جبابرة  أمام  وقفت  التي 

لصدقها  ودفاعها عن مبادئها ..! فهي ذاك الجندي الذي 

في  بسالحه  ممسكاً  القامة  ممشوق  العدو  أمام  يقف 
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[26 نوافذ

اإلنساني  النشاط  ظواهر  من  لظاهرة  التوثيق  إنجاز  يمكن  ال 

تحقيق  على  تساعد  أن  يمكنها  التي  األرشيفات  توفرت  إذا  إال 

الذاكرة  وقاية  هي  والبعيدة  القريبة  الغاية  لتكون  اإلنجاز  هذا 

الضياع،  من  وحفظها  النسيان،  من  وصونها  التلف،  من  الحية 

يريد  ال  من  يمارسه  الذي  االنمحاء  أو  القصدي  المحو  واتقاء 

اإلنساني  النشاط  وجوه  من  وجها  يمّثل  مشرقا  وجها  يقدم  أن 

الذي هو جزء ال يتجزأ من هوية مجتمع يريد أن يبقى موجودا 

البقاء والوجود والديمومة ثقافيا وفكريا  بما يمتلكه من عناصر 

وفنيا. 

إيجاد  ونتاجاته  أشكاله  بكل  للتراث  التوثيق  عملية  تعني 

من  وإخراجها  الرفوف،  في  المركونة  أو  الضائعة،  الوثائق 

تحتويه  ما  على   واالطالع   ، المهملة  أو  المنسية،  العوالم  ظلمة 

على  يساعد  ما  باستخراج  والقيام  ذخائر،  من  الخاصة  الخزانات 

التوثيقي  السياق  في  موقعها  المكتشفة  المواد  لتحتل  األرشفة 

الممكن، وتقديمها كموضوع تفكير، وفهم، ومتون يتم تجميعها 

هذا  عالمات  يرسخ  ما  إلى  للوصول  بها  والتعريف  وتصنيفها،   ،

منظومة  في  ليدرجه  أنتجته  التي  السياقات  ويحدد  الضائع، 

ثقافية محددة ستفصح بالضرورة عن انتمائها لنوعها حين تقدم 

خصوصياتها التي تفصح عن هذا االنتماء.

وحين يتعلق التوثيق بظاهرة طارئة على الثقافة العربية متمثلة 

الصعوبة  أن  يعنى  فهذا  الغربية  مقوماته  بكل  المسرح  في 

العسير  تيسير  ألن  األرشفة،  عملية  تحقيق  في  ستتضاعف 

شاقا  سيبقى  والمستغلق  المستعصي  وتسهيل  عسيرا،  سيبقى 

الذي  التخصص  غياب  بسبب  التوثيق  ومناهج  أدوات  لغياب 

ومتطلبات  البحث  شروط  تمليه  بما  الطارئ  هذا  مع  يتعامل 

التحدي  مغامرة  بركوب  المدعوم  الموضوعي  العلمي  التوثيق 

أثناء التنقيب والبحث إلنجاز ببليوغرافية تختص بهذا الطارئ.

وفنية  ثقافية  كظاهرة  المسرح  الطارئ  بهذا  هنا  المقصود 

التقليدية  العربية  الثقافية  البنية  الغربي  بشكلها  اقتحمت 

لم  وجود مسرح  ترسيخ  على  قائمة  كممارسة جديدة  لتتأسس 

العشرين،  القرن  عشرينيات  قبل  من  المغرب  في  موجودا  يكن 

من  تدريجيا  سيتعلم  خاصا  موقعا  لوجوده  يتخذ  بدأ  لكنه 

متناقضات الواقع كيفية البقاء موجودا إما باالقتباس، أو بالكتابة 

النصية للمسرحية التي ستدخل زمن العرض، لتصير منتمية إلى 

هذه الظاهرة الطارئة على تاريخ الثقافة المغربية.

التجربة  راكمت  اآلن  إلى  العشرين  القرن  عشرينيات  من 

المسرحية المغربية تجاربها متمثلة في وجود ما يثبت وجودها 

إما مع المؤلفين، أو مع الفرق والجمعيات المسرحية والرياضية، 

حياة  لتبقى  الظاهرة  هذه  من  لجزء  النقاد  به  أرخ  ما  مع  أو 

مساهما في الدرس النقدي داخل الجامعة المغربية برزت نتائج 

لرؤيته  بها  أرخ  التي  الكتب  من  العديد  في  المساهمة  هذه 

باب  من  إال  بالتوثيق  اهتمامه  وما  العربي،  المسرح  قراءة  في 

االهتمام بهذا المسرح فكان هذا اإلهداء كالتالي:

)إلى روح أبي ....

في  أنجزته  الذي  الفهرس  من  العمل  هذا  في  إنطلقت 

في  المسرحية  للنصوص  فهرس  بـ:  عنونته  والذي  الثمانينيات 

المغرب في سنوات العشرين إلى سنوات الثمانين.

وإذا كان ذلك الفهرس مازال مخطوطا إلى جانب عدد مهم من 

نصوصك المسرحية وأعمالك النقدية فإنه شكل بالنسبة إلى نواة 

هذا المعجم وأحد أهم مراجعه(١

محمد  الدكتور  بدأه  ما  لمواصلة  الكغاط  فهد  الدكتور  ويأتي 

للمسرح  التوثيق  في  مشاريعهم  قدموا  كلهم  وآخرون  الكغاط، 

عمله  خطوات  بضبط  به  قاموا  ما  إتمام  عملية  فأولى  المغربي 

المتواصل  البحث  إلى  تحتاج  كانت  التي  المعرفية  بالعناية 

بين  ومن  الموضوعية.  من  قريب  توثيقي  مستوى  إلى  للوصول 

نقدمهم  كامل  بشكل  أو  جزئي  بشكل  لببليوغرافيات  المنتجين 

بشكل مرتب ترتيبا كرونولوجيا كالتالي:

محمد أديب السالوي: الفهرس العام للنص المسرحي بالمغرب. 

مخطوط ١٩7٩.

التازي: األدباء المغاربة المعاصرون. مؤسسة بنشرة  عبد السالم 

الدار البيضاء ١٩83.

ببليوغرافية  ـ  الحديث  المغربي  األدب  طنكول:  الرحمن  عبد 

للطباعة والنشر.  بنشرة  الجامعة » مؤسسة  شاملة. منشورات » 

الدار البيضاء ١٩84.

من  المغرب  في  المسرحية  النصوص  فهرس  الكغاط:  محمد 

سنوات العشرين إلى سنوات الثمانين. مخطوط ١٩87

المغربية  المسرحية  النصوص  ببليوغرافيا   : المهدي الودغيري 

المنشورة بالصحف والمالحق والمجالت. آفاق ـ المغرب ـ العدد 

3 ـ خريف ١٩8٩ من صفحة 73 إلى صفحة 8٥.

دراسة  المغرب.  في  المسرح  مؤلفي  أعالم  لهاللي:  زبيدة 

سال  بريستيكراف.  مطبعة   ١٩٩6 إلى   ١٩٢٠ من  ببليوغرافية 

.١٩٩6

المغربية  المسرحية  النصوص  ببليوغرافيا   : المهدي الودغيري 

المنشورة بالكتب والمجالت والمالحق. الثقافة المغربية. العدد 

8 ماي ١٩٩٩ من صفحة ١٥٠ إلى صفحة ١64.

:  )أطروحة جامعية مرقونة( المسرح المغربي  عبد اللطيف ندير 

المكتوبة.  الوطنية  الصحافة  خالل  من  المكتوب  اإلعالم  وفضاء 

٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢. 

محمد قاسمي ومصطفى رمضاني: ببليوغرافيا المسرح المغربي. 

مؤسسة النخلة للكتاب. وجدة ٢٠٠3 .

محمد مسعية: دليل المسرح المغربي ـ نصف قرن من اإلبداع 

وزارة  منشورات  ـ  بحراوي  حسن  ترجمة  ـ  بالمغرب  المسرحي 

الثقافة ٢٠١٢.مطبعة المناهل.

هذه  قراءة  يعيد  أن  الكغاط  فهد  الباحث  يفت  ولم 

ألن  التوثيق  مستوى  على  ناقصة  المغربية  المسرحية  التجربة 

األمر يتطلب التوثيق الدقيق لهذه التجربة، كما يتطلب المتابعة 

مسرحية  إنجازات  من  المسرحية  الساحة  تعرفه  لما  المتتالية 

كانت في كثير من األحيان ال تجد من يبقيها حية بهذا التوثيق.

سوى  نجد  ال  اآلن  إلى  العشرين  القرن  عشرينيات  من 

ناقصة  تبقى  فإنها  ـ  قيمتها  من  الرغم  على  ـ  ببليوغرافيات 

الممارسة  بتاريخ  الشاملة  واالحاطة  الدقيق  المنهج  يعوزها 

تجارب،  من  تراكم  ما  بكل  تحيط  حتى  المغربية  المسرحية 

لما  التجميعية  القيمة  تبقى  النقص  هذا  من  الرغم  وعلى  لكن 

التوثيق  في  أساسية  لبنة  الباحثين  بعض  قبل  من  تجميعه  تم 

أرشفة  بموضوع  االهتمام  دائرة  توسيع  على  تساعد  أن  يمكن 

المسرح المغربي وهو ما أقدم عليه الدكتور فهد الكغاط الذي 

المسرحيات  : )معجم  الببليوغرافي  تحت عنوان  قدم مشروعه 

المغربية من البداية إلى القرن الواحد والعشرين(.

الكغاط  فهد  الدكتور  بها  مأل  التي  اإلضافات  عن  نتساءل 

في  سابقة  تجارب  في  بارزة  كانت  التي  والفراغات  البياضات 

للتجربة  كامل  توثيق  إلى  تصل  فلم  المغربي  للمسرح  التوثيق 

بعام  حدده  الذي  التاريخ  إلى  بداياتها  من  المغربية  المسرحية 

أراد  ما  لتحقيق  تبناه  الذي  المنهج  ما هو  األول  السؤال   ،٢٠١٥

ما هي  الثاني  والسؤال  التوثيقي؟  إلنجاز مشروعه  إليه  الوصول 

ما  على  اعتمادا  وصحتها  المعطيات  بعض  تثبيت  في  منهجيته 

لبناء  والتدقيق  بالتمحيص  يضبطها  حتى  وثائق  من  موجود  هو 

صدقية الوثيقة وصحتها؟  

االنجاز  هذا  الكغاط  فهد  الدكتور  يهدي  المعجم  هذا  عتبة  في 

التجربة  رواد  من  رائدا  باعتباره  الكغاط  محمد  الدكتور  إلى 

المسرحية تأليفا، ونقدا، وكتابة درامية، وإخراجا، وتمثيال، ويعّد 

المغربي المسرح  لذاكرة  يؤرخ  الكغاط  فهد 
المغربية( المسرحيات  )معجم  في 

عبد الرحمن بن زيدان
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الببليوغرافيات، ويعيد مراجعة العديد من مصادرها وهو يفحص 

األسئلة  صياغة  عن  بحثا  موادها  تجميع  في  المعتمدة  الوثائق 

الذي  التوثيق  منهج  يرصد  حتى  المناسب  للتوثيق  المناسبة 

سيتبناه في معجمه القائم على تقديم المسرحيات المغربية. 

المغربي المسرح  لعمر  للتوثيق  مدخل  األسئلة 
مكتوبا  اآلن  إلى  بداياته  من  العربي  المسرح  عمر  يبقى 

الكتابة  ضوء  بقعة  إلى  دخل  ما  منها  المسرحية  بالتجارب 

لغياب  بالتوثيق  االكتراث  عدم  بسبب  ضاع  ما  ومنها  والتوثيق، 

ذاكرة  تبني  أن  بإمكانها  كان  التي  العملية  بهذه  يهتم  من 

ستساعد  التي  النقدية  المادة  على  وتحافظ  باألرشفة،  التجارب 

ما  إنجاز  شروط  إهمال  دون  العمر  هذا  خرائط  تحديد  على 

سيمّكن من قراءة معنى حضور المسرح بالنَسب التي ستناسب 

سياقاته.

الحية  الذاكرة  من  ووثائق  حقائق  تلف  و  معطيات،  ضياع  بين 

لهذا العمر المسرحي المغربي، ومع وجود محاوالت كانت تريد 

المسرحيين  العديد من  قام  الوثيقة  غياب  تخفف من وطأة  أن 

التي  المفيدة  اإلفادات  وتجميع  الوثائق  عن  بالبحث  والنقاد  

تمكنهم من العودة لهذا العمر المسرحي وإبراز  معاني حضوره 

يشكل  ظل  ما  وهو  المغرب،  في  والفني  الثقافي  التاريخ  في 

العمر  هذا  تفاصيل  عن  يبحثون  وهم  عندهم  معرفيا  هاجسا 

الباحث  عند  ينتمي  لكنه صار  الماضي  إلى  ينتمي  أن صار  بعد 

فهد الكغاط  إلى اآلن كسؤال أو أسئلة يريد بها اإلجابة لتكوين 

الموجودة،  األرشفة  إلى  الرجوع  خالل  من  التوثيقي  المشروع 

هو  بما  يضع  وكأنه  إنجازه  يمكن  ما  إلنجاز  المتوفرة  والوثائق 

متوفر لبنات معرفية أولى للتوثيق للمسرح المغربي جاعال من 

إلكمال  بعده  سيأتي  من  أمام  مفتوحا  بابا  التوثيق  في  االجتهاد 

ما سينجزه من توثيق للتعرف أكثر على الذاكرة الحية للمسرح 

المغربي. 

من  زمرة  إلى  االنتساب  يروم  وهو  الكغاط  فهد  الدكتور  ولعل   

بإضافاته  تميزه  به  يحقق  ما  يضيف  أن  يريد  التوثيق  بهذا  قام 

يستهدي  كان  التي  األسئلة  كل  حددته  منهج  على  القائمة 

من  ويستفيد  السابقة،  الببليوغرافيات  مع  التعامل  أثناء  بها 

المادة  يغني  ما  يردف  أن  أراد  بها  التي  والمراجع  المصادر  كل 

من  قريبا  التوثيقي  مشروعه  استتمام  ليكون  لمعجمه  المناسبة 

اإلحاطة بعمر المسرح المغربي.

بمعرفته  إال  عنده  المأمول  يحقق  لم  االنتساب  هذا  لكن 

إلى  منتسبا  فجعلته  المسرح  بخاصيات  المسرح  اشتغال  مجال 

على  االشتغال  زمن  تحديد  عنده  يتطلب  كان  ما  وهذا  نوعه، 

األرشيفات، والتعامل مع المواد المتوفرة بحيطة وحذر وهو ما 

البداية إلى  المغربي من  المسرح  انتساب معجمه إلى  حدد به 

الشعور  العشرين منطلقا من  و  الحادي  القرن  الثاني من  العقد 

)بغياب التوثيق( وقلة األرشيف الخاص بهذا المسرح، و )غياب 

التوثيق المنهجي للمنجز المسرحي المغربي( لتبقى استراتيجية 

الذاكرة  هو)صيانة  واحد  هدف  على  قائمة  المعجم  هذا 

المسرحية المغربية.(

كان السؤاالن اللذان طرحهما وهو يفتح مشروعه على إمكانات 

الذي  الزماني  بالمنطلق  المتعلقين  هما  الوثيقة  من  االقتراب 

المغربي  المسرح  ميالد  عن  المسرحي  التأسيس  رواد  به  أعلن 

المغربي  المسرح  لبداية  المفترض  أو  الحقيقي  التاريخ  لتثبيت 

وما  مغربي؟  نص مسرحي  أول  هو  )ما  كالتالي:  السؤاالن  فكان 
هي أول مسرحية مغربية منشورة؟()١(

بالمسرح وتأصيله في الثقافة المغربي.    

أشكالها،  بكل  المسرحية  الكتابة  بعملية  يتعلق  هنا  السؤال 

ـ  فعال  ـ  التوثيق  تم  وهل  مقتبسة،  أو  أصيلة  وأنواعها هل هي 

تلو  السؤال  يطرح  حين  الكغاط  فهد  والدكتور  إنجازه؟  تم  لما 

السؤال فللتوكيد على صعوبة ما يريد إنجازه ألن ما يعتبره دليال 

مقنعا،  دليال  سيبقى  الذي  النص  كتابة  هو  المسرح  وجود  على 

الممارسة  تنوع  وفق  المسرح  هذا  وجود  على  دامغا  وبرهانا 

بأن هذا  اقتناعه  بعد  التالي  السؤال  به  قدم  ما  وهو  المسرحية 

للنصوص  النوعي  التصنيف  إجرائيا  له  سيرسم  ما  هو  التنوع 

الموجودة أو التي يمكن إيجادها بعد الحصول على األرشيفات 

)ما  يتساءل:  معلومات.  من  يحتاجه  بما  المعجم  تسعف  التي 

هي النصوص المسرحية التي ألفها، أو اقتبسها، أو ترجمها كتاب 
مغاربة قبل االستقالل؟()٢(

هذه النصوص المسرحية المختلفة وحتى تصير موجودة يتحقق 

ُأنجز في زمن معين ومكان  بإخراج مسرحي يكون قد  وجودها 

الضرورية  بالمعلومات  والتوثيق  األرشفة  سيثري  ما  هو  محدد 

لتاريخ  مكمال  المعجم  هذا  في  إدراجها  وسيكون  للمعجم، 

إلى  يحتاج  ذلك  لكن  العرض  ومكان  بزمن  ستحيط  تجارب 

لتسهيل  الممكنة  اإلجابات  تجميع  هدفه  يكون  خاص  اهتمام 

يتعلق  سؤاال  الكغاط  فهد  الدكتور  صاغ  وقد  التوثيق،  عملية 

بالممارسة وباإلنجاز المسرحي كالتالي: )أين ومتى قدمت هذه 
المسرحية؟()3(

ال يتوقف التأريخ لتجربة النص المكتوب والتوثيق لها عند هذا 

التوثيق  دائرة  من  يوسع  الكغاط  فهد  الباحث  نلفي  بل  الحد 

محكوما  سيبقى  الدرامي  النص  أن  يقين  على  ألنه  المضبوط 

الركح، ويبقى وجود  بآنفتاحه على فعل اإلخراج، وتقديمه فوق 

بيانات تشير إلى زمن اإلخراج عامال مساعدا على تتميم عملية 

العرض  ونص  المؤلف،  نص  تجربة  تقديم  مراعاة  أثناء  الفهرسة 

الذي له عالقة وطيدة بالزمان، والمكان.

ويبقى  إال  مسرحية  فرجة  ليكون  ٌينجز  مسرحي  عرض  كل  إن 

وفي  فني،  عرض  ومكونات  وممثلين،  مخرج،  بوجود  مشروطا 

غياب الوثيقة حول هذا المنجز فإن الصعوبة في تجميع المادة 

البحث عن  التوثيق واالستمرار في  تبقى حائال بين إتمام مهمة 

الوثيقة  تدقيق  في  المعيقة  العوامل  وجود  فيظهر  المعلومة 

بالممثلين  المتعلقين  الغياب  أو  الحضور  سؤال  ليبقى  الناقصة 

واكبت  التي  الكتابات  جل  أهملته  ما  وهو  عالقا،  والمخرجين 

تجربة المسرح المغربي قبل االستقالل ألنها كتابات كانت تقوم 

بتوصيف عناصر الفرجة بانطباعية  تقريرية تتكلم عن مضمون 

العرض، وتحكم عليه بأحكام القيمة التي كانت سائدة في زمن 

ألن  الفرجة  صناع  إلى  االنتباه  دون  المغربي  المسرح  تأسيس 

النقد المسرحي المنهجي لم يكن موجودا أصال. 

الصحافي لم يعط  بأسلوبه  المقتضب  التوصيف  بمعنى أن هذا 

سؤال  كان  هنا  ومن  والمخرجين،  للممثلين،  خاصا  اهتماما 

بعض  من  التوثيق  لتلخيص  محاولة  الموضوع  هذا  في  البحث 

كل  إلى  تنتبه  لم  التي  الكتابات  هذه  فيها  وقعت  التي  الهنات 

مكونات العمل الفني فكان السؤال كالتالي: )من مثل فيها ومن 

قام بإخراجها()4( 

من هنا تبقى عملية تصنيف المسرحيات المتراكمة مع تجربتي 

الهواة، والمحترفين، ووضعها في مجالها الحيوي الخاص معتمدا 

فكان  واالحتراف،  الهواية  إلى  واالنتماء  الكتابة،  عملية  على 

ألن  التوثيق  عملية  في  التجربتين  إدراج  أساس  التالي  السؤال 

نص  أول  ظهور  تحديد  السؤالين  بطرح  الكغاط  فهد  يروم 

يكون  حتى  المغربي  المسرح  بداية  تاريخ  لتحديد  مسرحي 

الظهور،  لهذا  تؤرخ  التي  الموضوعية  لشروط  مستوفيا  التوثيق 

لكن الجواب بالتاريخ المفترض ظل ملتبسا يحتاج إلى التوضيح 

إيجاد  ألن  النفي،  أو  التوكيد  قرينة  إلى  يحتاج  كما  واإليضاح، 

ظل  ـ  الباحثين  من  مجموعة  عند  راج  كما  ـ  محدد  تاريخ 

للممارسة  أولى  كبداية  تاريخ ١٩٢3  فكرّس  رواجه  بعد  مفترضا 

المسرحية المغربية وهو الذي كان منطلق التوثيق في المعجم.

المسرح  تاريخ  إن  القول  وراء  سار  من  الباحثين  من  هناك 

مطلقة،  حقيقة  ذلك  فآعتبر  التاريخ  هذا  من  يبدأ  المغربي 

أمرا  يبقى  التاريخ  هذا  المخالف ألن  بالرأي  تمسك  من  وهناك 

من  وهناك  العكس،  يثبت  ما  يظهر  أن  إلى  في صحته  مشكوكا 

بين  التوفيق  إلبقاء  التردد  هذا  من  الشك  هذا  فتيل  نزع  أراد 

التاريخ أمرا مفتوحا على كل بحث مغاير ستبث  اآلراء وتحديد 

المعرفي  الحفر  ضرورة  لتبقى  المتوفرة،  المادة  حقيقة  فيه 

تكون  أن  يمكن  نتائج  من  عنه  ستتمخض  بما  رهينة  الدقيق 

يعني  مما  السائد  عن  مختلفة  تكون  أو   ، رائج  هو  لما  مماثلة 

يبقى  نص مسرحي  أول  بديات  اآلراء حول  في  التناقض  كل  أن 

رائج  هو  ما  تفنيذ  أو  المؤكد،  توكيد  بين  متأرجحة  اقتراحات 

حول  السائدة  االختالفات  هذه  كل  ومن   ، بداياته  تاريخ   حول 

األسئلة هاما في  يكون دور  المغربي  للمسرح  التأريخ  عمليات 

و  تفعيل  على  مساعدا  عامال  ستكون  األجوبة  ألن  المعجم  هذا 

رسم منهج التوثيق الدقيق بالشك أحيانا، وباليقين أحيانا أخرى.

التوثيق منهج  تحديد  في  األسئلة  فعالية 
نص  أول  عن  السؤالين  هذين  الكغاط  فهد  الباحث  طرح  حين 

مسرحي مغربي فكأنه يشير إلى أن القرينة الوحيدة التي تكتب 

تاريخ ظهور المسرح في الثقافة المغربية هو النص المسرحي، 

المفترض  التاريخ  هذا  يتبنى  فإنه  النص  هذا  غياب  وفي  لكن 

سيتولد  السؤالين  هذين  من  أن  ينسى  أن  دون  معجمه  إلنجاز 

عن  بعيد  أولي  قبول  في  الحسم  فيه صعوبة  ستبرز  آخر  سؤال 

كل وثوقية مطلقة تحسم حسما نهائيا في قبول هذا التاريخ إال 

أنه ومع ذلك يتبعه بسؤال يتعلق بالنصوص التي كتبها من اهتم 
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بدون  ـ  يمثالن  المحترف  المسرح  وتجارب  الهواة  مسرح  نتاج 

ما صاغ حول  المغربي وهو  للمسرح  الحقيقية  الذاكرة  ـ  منازع 

المغربية  المسرحيات  هي  )ما  التالي:  السؤال  الكغاط  فهد 

المؤلفة والمقتبسة التي قدمها الهواة والمحترفون من االستقالل 
إلى اآلن؟()٥(

المغرب بعد  الهاوية والمحترفة في  المسرحية  التجربة  أن  أكيد 

االستقالل تعتبر الخزان الحقيقي لما قدمه المسرح المغربي من 

مستوى  على  لالختالف  جديد  لمنظور  أسست  مختلفة  تجارب 

التي  العروض  النصوص المسرحية، ثم على مستوى إنجاز  كتابة 

عرفها المهرجان الوطني لمسرح الهواة.

التوثيق  أثناء  التجربة كان هاما  الوقوف على هذه  أوال غرو أن 

بكل  المغربي  المسرح  مسير  حّولت  كتابات  من  تراكم  لما 

السياسية  القضايا  داخل  لتضعه  المختلفة  وبنياته  مضامينه 

المسرح  مسرحيات  من  العديد  رافقت  التي  والفلسفية  والفنية 

باختياراته  يسير  االحترافي  المسرح  كان  وبالمقابل  الهاوي. 

السؤال  وما  الفني  انتمائه  عن  االفصاح  عناصر  لتوفير  الفنية 

التوثيق  باب  من  إال  التجربة  هذه  في  بارزة  وجوه  وجود  عن 

منطوق  حدد  ما  وهو  للعام،  التوثيق  خالل  من  للخاص  الكامل 

والطيب  العلج،  الطيب  أحمد  مسرحيات  التالية:)ماهي  األسئلة 

المؤلفة  المنشورة،  وغير  المنشورة  شقرن  الله  وعبد  الصديقي، 

التجنيسي  التوصيف  وما هو  كتابتها؟  تاريخ  ما هو  والمقتبسة؟ 

الذي وضعه كتابها لها؟ وما هي األعمال التي قدمت منها على 

شارك  ومن  ديكورها،  ومن صمم  أخرجها؟  من  المسرح؟  خشبة 

في أداء أدوارها؟ ()6( 

من هذه األسئلة يسعى فهد الكغاط إلى استنباط العناصر التي 

فكان  المسرحية  الكتابة  في  المغربي  المسرح  تجربة  رافقت 

أو  االقتباس،  أو  التأليف،  إلى  إما  موصوال  فيها  التجريب  أساس 

الترجمة، وهي ممارسات كتابية أنتجت المسرح كنصوص غطت 

المساحة الزمنية للتجربة المسرحية من التأسيس المسرحي من 

الممارسات في  الوقوف على هذه  البداية إلى االمتداد، ويبقى 

المجاالت  بكل  االهتمام  لدائرة  توسيعا  المسرحي  النص  كتابة 

الوقوف  المغربي ألن  المسرحي  الزمن  التي تدخلت في صناعة 

فهد  الذي صاغ حوله  التوثيق هو  في هذا  التأسيس  أبعاد  على 

الكغاط السؤال التالي:)ما هي النصوص المسرحية التي ألفها، أو 

اقتبسها،  أو أعدها، أو ترجمها كتاب مغاربة على امتداد تاريخ 

بقليل  تسعين سنة  يفوق  ما  امتداد  على  أي  المغربي،  المسرح 
من ١٩٢3 إلى ٢٠١7؟( )7(

بزمانية  االهتمام  يبقى  المغربية(  المسرحيات  )معجم  في 

االحتفاء  مع  المسرحية  النصوص  توثيق  في  حاضرا  التجربة 

ونوعية  التأليف،  خصوصية  يراعي  دقيقا  تصنيفا  بتصنيفها 

على  قابضة  التصنيف  هذا  في  عمليات  ثالث  لتكون  الكتابة، 

و  االقتباس،  و  التأليف،  هي  المسرحية  الكتابة  هذه  إيقاع 

الخاصة  الكتابية  الممارسات  وهي  الترجمة  إلى  إضافة  اإلعداد، 

في  ورد  ما  كل  الكغاط  فهد  به  يوثق  كان  الذي  التصنيف  بهذا 

اعتمدها  إفادات  من  المخطوطة  أو   المنشورة  المسرحيات 

كان   مما  لعمله  توصيف  من  يقدمه  وما  الكاتب  كشهادة 

يساعده على التصنيف. وهو ما وجه عملية توثيق المعجم نحو 

ضبط معلوماته باألسئلة التالية: )متى كتبت هذه المسرحيات؟ 

في  منها  نشرت  التي  النصوص  هي  ما  كتابها؟  صنفها  وكيف 

منها  قدمت  التي  األعمال  هي  وما  والجرائد؟  والمجالت  الكتب 

يمكن تحديد هذه النتائج كما قدمها المعجم كما يلي:

المغربية والمؤلفة  للمسرحيات  المعجم تمكن من أن يوثق  أن 

والمقتبسة والمستنبتة والُمعّدة، والمترجمة.

المسرحية  الحركة  بداية  من  محددا  كان  التوثيق  زمن  أن 

العشرينية  إلى  الماضي  القرن  عشرينيات  مطلع  في  بالمغرب 

الثانية من القرن الحادي والعشرين.

وغير  المنشورة،  المسرحيات  أسماء  إدراج  من  تمكن  أنه 

المنشورة، المعروضة، وغير المعروضة.

الدارجة،  أو  و/  بالعربية  المكتوبة  المسرحيات  يهمل  لم  أنه 

المكتوبة بالفرنسية، أو غيرها من اللغات األجنبية.

هناك استثناء في عملية التوثيق يتعلق األمر بمحدودية التوثيق 

للتجارب المسرحية األمازيغية.

بشكل مضبوط  قد وضع طريقة تصفحه  المعجم  أن هذا  يبقى 

لتيسير عملية الوصول إلى المادة الموثقة ليسهل )االطالع على 

الدكتور  وضع  وقد  بعينها(  مسرحية  بتجربة  الخاصة  المعطيات 

مداخل  ترتيب  على  القائمة  المعجم  بناء  منهجية  الكغاط  فهد 

المعجم ترتيبا هجائيا وفق الترتيب التالي:

معجم المسرحيات المغربية، سواء أكانت مؤلفة، أو مقتبسة، أو 

مستنبة، أو معّدة.

مسرحيات مغربية بالفرنسية أو اإلنجليزية أو اإلسبانية.

مسرحيات عالمية نقلها مترجمون مغاربة إلى العربية.

بهذه المنهجية، وبهذه النتائج التي وثقت طريقة عمل الباحث 

قدم  المغربية  المسرحيات  إن معجم  القول  يمكن  الكغاط  فهد 

ُكّلل بالنجاح في تنسيق  التوثيق،  إنجازا علميا ُمعتبرا وهاما في 

أن  على  يدل  مما  مضبوط  بشكل  المتوفرة  المسرحية  المادة 

المصنف  هذا  مادة  تجميع  من  تمكن  قد  العلمي  الجهد  هذا 

والضوابط  المعايير  كل  ذلك  في  مراهنا  قوي  بإصرار  التوثيقي 

أو  المعلومة،  مع  بالتعامل  األمر  تعلق  سواء  للتوثيق  العلمية 

تعلق األمر بالتحقق من صحتها، وغربلتها حتى ُتدرج بعد التأكد 

يناسب  تبوبيب  بكل  وُتلحق   ، المعجم  سياق  في  سالمتها  من 

تصنيفها.

نوعية  إضافة  العلمية  المقاييس  وبكل  المعجم  هذا  يعد  بهذا 

لذاكرة التوثيق للمسرح المغربي، وبكل تأكيد أن هذا اإلنجاز ـ 

كما هو وارد في قناعات الباحث ـ سيظل مشروعا مفتوحا على 

كل اإلضافات الممكنة التي سيقومون بها باحثون آخرون لتقديم 

الذاكرة المسرحية المغربية بشكل قريب من االكتمال والتمام.

هوامش:
١   ـ المرجع نفسه..

٢  ـ المرجع نفسه: ص ٩.

3  ـ المرجع نفسه.

4  ـ  المرجع نفسه . 

٥  ـ  المرجع نفسه .

6  ـ  المرجع نفسه .

7  ـ  المرجع نفسه .

8  ـ  المرجع نفسه .

٩  ـ  المرجع نفسه .

١٠  ـ  المرجع نفسه .

١١  ـ  المرجع نفسه: ص  ١٠. 

في المهرجانات الوطنية والدولية؟( )8( 

فهد  فإن  النصوص  كتابة هذه  لتاريخ  متأملة  وقفة  نقف  عندما 

الكغاط يستمد إجاباته من اإلحاالت الواردة في النص المطبوع، 

والكتب  المرجعيات  بعض  من  أو  المخطوط،  أو  المرقون،  أو 

النقدية، أو تلك اإلشارات الواردة في بعض الدراسات كتوصيف 

ولم  ُمنتج مسرحي.  لكل  النوعي  التصنيف  على  للنص سيساعد 

يفته ـ أيضا ـ االلتفات إلى النصوص المسرحية المكتوبة بلغات 

تعدد  المغربية  المسرحية  للتجربة  مكمال  تشكل  ألنها  أخرى 

اللغات التي ُكتبت بها، هنا يتساءل: )ما هي النصوص المسرحية 

المنشورة وغير المنشورة التي ألفها كتاب مغاربة بالفرنسية، أو 

اإلنجليزية، أو اإلسبانية، أو غيرها من اللغات األجنبية األخرى؟( 
)٩(

ُمسيرا  المغربية(  المسرحيات  )معجم  إلنجاز  التمهيد  كان  لقد 

والمحكومة  العلمي،  البحث  بشروط  المطروحة  األسئلة  بكل 

صحة  تثبيت  آليات  وبكل  المسرحي،  التوثيق  متطلبات  بكل 

المؤلفين،  وكتابات  والمراجع،  المصادر،  في  الواردة  المعلومات 

والنقاد، والببليوغرافيات المتداولة في الساحة النقدية المغربية، 

كل  من  الكغاط  فهد  الدكتور  استخلصها  التي  اإلجابات  فكانت 

جواب تصب في سيرورة المنهج الذي سيرسم به خارطة طريق 

التوثيق بعد تجميع المادة وتقديمها بشكل ُممنهج مضبوط ألنه 

حّول كل األجوبة إلى منهج للتوثيق.

للتوثيق  منهج  إلى  األجوبة  تتحول  حني 
إنجاز  في سيرورة  متحققا  كيانها  التي وجدت  األجوبة  كل  تدل 

ومهل  بتؤدة  معها  يسير  كان  الكغاط  فهد  الدكتور  أن  المعجم 

يحكمهما التأمل، وفحص المادة ليتأكد من صحتها، والتحقق من 

صوابها، وأنها سليمة تطابق المراجع واإلحاالت المعتمدة.     

 (ٍ مدخل  في  المطروحة  األسئلة  كل  عن  اإلجابات  كانت  لقد 

يحمل  سؤال  كل  في  مضمرة  المغربية(  المسرحيات  معجم 

الكغاط  فهد  الدكتور  بها  تمّكن  التوثيق  حول  خاصة  تصورات 

دون  المعجم  هذا  إنجاز  في  سيعتمده  الذي  المنهج  بناء  من 

اإلضافات  ُمشرعا على كل  يبقيه مشروعا  أن  يريد  أنه  يسلو  أن 

المحتملة التي سيقدمها باحثون آخرون لتكون كل إضافة يأتون 

بما  الموجودة  البياضات  بعض  تعبئة  على  مساعدا  عمال  بها  

مثل  أي معجم  أن  )أعتقد  يقول:  تحتاجه من معرفة، وفي هذا 

ال  متواصال  مشروعا  الواقع  في  يمثل  الكتاب  هذا  يضمه  الذي 

يبلغ أبدا حالة االكتمال، ويمكن اعتباره على الدوام قيد التحقق 
طالما أنه يقبل التنقيح واإلضافة( )١٠(

لقد تحولت كل اإلجابات المضمرة في كل سؤال طرحه الباحث 

والتدقيق  والفرز،  التصنيف،  شروط  يراعي  به  ظل  منهج  إلى 

وحين قدم أسئلته فإنه كان يشير بشكل غير مباشر إلى تفاصيل 

رؤيته  تكتمل  حتى  التوثيق  هذا  بمجريات  تتعلق  قضية  كل 

التجربة المسرحية المغربية، وهو ما  وغاياته لالقتراب أكثر من 

أكده بقوله: )إن األسئلة التي طرحناها في هذه المقدمة تدفعنا 

وأهمية  بالمغرب،  المسرحي  لإبداع  التوثيق  قضية  إثارة  إلى 
ذلك بالنسبة إلى الباحث والممارس المسرحي معا( )١١(

بعد تتبع مكونات هذا المعجم بكل تفاصيله، ومكوناته، وترتيبه 

كل  إليها  أفضت  التي  النتائج  ما  التالي:  السؤال  بدورنا  نطرح 

استراتيجية  الباحث على ضبط  المقدمة فساعدت  األسئلة  هذه 

التوثيق، والقيام بتطبيق آلياتها للوصول إلى تقديم المعجم كما 

جاء في حلته النهائية؟  
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وما  الموضوع،  هذا  كتابة  في  جدياً  أفكر  وأنا  كبيرة  فترة  منذ 

جعلني أتحمس له اآلن اإلعالن الرئاسي بأن عام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ 

هو عام الثقافة المصرية التونسية. ووفقاً ألسلوبي ومنهجي في 

عدم  سأحاول   – والمكتشف  الجديد  على  المعتمد   – التأريخ 

تكرار ما هو معروف ومنشور في الكتابات السابقة، إال في حالة 

وجود تفاصيل مجهولة أو غير معروفة ألغلبنا، والهدف من ذلك 

هو تكوين قاعدة معرفية لتفاصيل كثيرة في العالقات المسرحية 

الفنية المصرية التونسية، ليبني عليها الباحثون مستقباًل كتابات 

أو  توضيحه  أو  فهمه  البعض  على  استغلق  ما  توضح  جديدة، 

آفاقاً  واألفكار  المعلومات  تفتح هذه  وربما  تأريخه.  أو  تفسيره 

جديدة في البحوث المسرحية والفنية، بغية إعادة كتابة تاريخ 

العالقات المسرحية والفنية بين مصر وتونس بصورة دقيقة وفقاً 

لما سأورده في هذه المقاالت من تفاصيل ومعلومات.

معرض باريس

 »Seymour Wade في عام ١88٩ أرسل البريطاني »سيمور واد

خطاباً إلى »سليمان القرداحي« صاحب الفرقة المسرحية، يطلب 

منه تجهيز فرقة فنية والحضور بها إلى باريس لتقديم عروضها 

بمناسبة  »إكسبو«،  العالمي  المعرض  وزوار  باريس  أهالي  إلى 

المتعهد  وهذا  مرة.  وألول  للجمهور  إيفيل«  »برج  افتتاح 

األوبرا  فرقة  مدير  ألنه  اختاره  القرداحي،  سليمان  اختار  عندما 

الخديوية، ولفظة »الخديوية« مهمة جداً في اإلعالنات والدعاية، 

ألن الجمهور الفرنسي سيهرع لرؤية فرقة الخديوي حاكم مصر!! 

في  وبدأ  المسرحية،  فرقته  القرداحي  جمع  ذلك  على  وبناًء 

جماهير  وسط  لمصر  مشرفة  واجهة  لتكون  وتجهيزها  تدريبها 

العالم في باريس التي ستأتي لرؤيتها.

المسرحية  القرداحي فرقته  المفاجأة صادمة بعد أن جهّز  كانت 

أعضاء  أسماء  للمتعهد  القرداحي  أرسل  فقد  للسفر!  واستعد 

القرداحي  على  المتعهد  فرّد  إلخ،  فيها..  واحد  كل  وعمل  فرقته 

التراث  تعرض  فرقة شعبية  يريد  بل  فرقة مسرحية  يريد  بأنه ال 

القرداحي عن  الشعبية!! وبناًء على ذلك تخلى  المصري وفنونه 

الحواري  في  يبحث  وبدأ  منها،  تهرّب  أوضح  بمعنى  أو  فرقته، 

مثل:  الشعبية،  الفنون  أصحاب  عن  والساحات  والموالد  واألزقة 

والمصارعة،  بالسيف،  والمبارزة  والتحطيب،  الشرقي،  الرقص 

خيال  وأصحاب  والقرداتي،  والطبال،  والرق  العود  على  والعزف 

ثالثين  من  المتكونة  الفرقة  وسافرت  إلخ!   .. والقرداتية  الظل، 

فرداً إلى باريس.

على  معلقاً  ملوناً  إعالنياً  باريس ملصقاً  أهالي  وألول مرة شاهد 

الجدران عن فرقة فنية مصرية؛ مرسوم عليه امرأة شرقية ترقص 

يتطاير،  فاتنة، وشعرها  وترتدي مالبس شرقية  العربي،  بالسيف 

سيد عيل إسامعيل

)1( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

1889 عام  باريس  في  األول  اللقاء 

[ نوافذ]]
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اإلعالن صورة  أسفل  وليلة. وفي  ليلة  ألف  وكأنها إحدى بطالت 

اإلعالن  أعلى  وفي  والدرع.  بالسيف  يتبارزان  لرجلين  صغيرة 

المكتوبة،  العبارات  أما  واألهرامات.  الهول  ألبي  صغيرة  صورة 

والمغنيين  الراقصين  من:  المتكونة  المصرية  الفرقة  اسم  فهي 

أهم  أما  القرداحي.  سليمان  بقيادة  والمبارزين  والمصارعين 

األوبرا  فرقة  هي   - الفرقة  إن   - الكبير  وبالخط  مكتوبة  عبارة 

الخديوية!

 LE« وبدأت الصحف الفرنسية تتحدث عن الفرقة، ومنها جريدة

وصفاً   –  ١88٩ سبتمبر  في   – نشرت  التي   ،»MENESTREL

الخديوية تشتمل على أربعة  أبانت فيه إن فرقة األوبرا  مسهباً، 

مطربات،  فتيات  وثالث  مصر،  صعيد  في  النوبة  من  عازفين 

كما  القاهرة.  من  موسيقيين  وثالثة  سودانيات،  عازفات  وأربع 

تشتمل الفرقة على ست راقصات جميالت مصريات، مثل شوق 

الشهيرة  والمغنية  مصارعين،  وثالثة  أفندي.  وهانم  أفندي، 

أحد  في  وجاء  عثمان.  علي  الشيخ  الشهير  والمغني  زينب، 

الجماهيري على  اإلقبال  أن  بالفرنسية وقتذاك  المنشورة  الكتب 

تذكرة  وسعر  جداً،  كبيراً  كان  الشعبية  المصرية  الفنون  رؤية 

األرض  على  الجلوس  تذكرة  وسعر  فرنكات،  خمسة  الجلوس 

واحد!  بفرنك  فكان  األطراف  على  الوقوف  سعر  أما  فرنكين، 

وكانت الفرقة ُتقدم أربعة عروض في اليوم الواحد، على فترتين 

– نهاراً ومساًء - لمدة ثماني ساعات.

تعرض  مصرية  شعبية  فنية  فرقة  أول  عن  سريعة  إطاللة  هذه 

عن  خاص  كتاب  سيصدر  حيث   ،١88٩ عام  باريس  في  فنونها 

هذه  عالقة  ما  سيسألني:  اآلن  القارئ  ولعل  قريباً!  الرحلة  هذه 

هذا  في  تونس  وأين  التونسية؟  بالعالقات  المصرية  الفرقة 

أول عروض  النقاب عن  يأتي دوري في كشف  هنا  الموضوع؟! 

وفي   ،١88٩ عام  باريس  في  عرضها  يتم  تونسية  شعبية  فنية 

الفرقة  فيه  المتواجدة  نفسه  المعرض  وفي  نفسها  المناسبة 

ثقافي وفني  تبادل  أو  امتزاج  أن حدث  المؤكد  المصرية!! ومن 

بين  متبادلة  مشاهدات  حدثت  األقل  على  أو  الفرقتين،  بين 

في  ُتقام  كانت  العروض  أغلب  ألن  وأخرى،  فرقة  كل  فنون 

خاصاً  ليكون  المعرض  في  بناؤه  تم  شارع  وهو  القاهرة،  شارع 

المعرض!!  لزوار  اإلفريقية  الدول  جميع  من  الفنية  بالعروض 

 – قبل – حسب ظني  أحد من  إليه  يتطرق  لم  االكتشاف  وهذا 

الفنية  ال سيما وجود فرقة جزائرية وأخرى مغربية ضمن الفرق 

التي  المناسبة،  هذه  وفي  المعرض  هذا  في  المشاركة  الشعبية 

في  يكن  لم  إن   – أغلب  في  الشعبية  الفرق  جميع  جمعت 

جميع – دول أفريقيا في هذا العام! وأظن أن هذا التجمع كان 

مقصوداً من قبل علماء األنثربولوجيا لدراسة األجناس األفريقية 

أو  استعمارية  أو  علمية  ألغراض  التراثية  الشعبية  وفنونهم 

سياسية!

الفرقة  نحو  متجهاً  كان  سابقاً،  اهتمامي  أن  من  الرغم  وعلى 

إلى  رجعت  أنني  إال   - قبل  من  عنها  كتبت  حيث   – المصرية 

فحوى  منه  الستخرج  أخرى  مرة  الموضوع  هذا  في  مصادري 

والجزائرية  التونسية  بالفرق  المتعلقة  والمعلومات  العروض 

ما  وإليك  ومختلطاً،  متداخاًل  كان  عنهم  الكالم  ألن  والمغربية، 

توصلت إليه في هذا الموضوع الخاص بالعروض الفنية الشعبية 

لبالد المغرب العربي عام ١88٩ في باريس.

التونسية الحفلة 
من خالل الكتاب المنشور بالفرنسية والوحيد الذي تناول جميع 

عن  وتحدث   ،١88٩ عام  بباريس  إكسبو  معرض  حول  األخبار 

»حفلة  يقول  جانبياً  عنوناً  وجدت  إنني  أقول:  الفنية،  العروض 

المعرض  أن  الموضوع  من  وفهمت  الجميلة«!  فاطمة  التونسية 

الغريبة، ورغم ذلك وجد  الفنية  للعروض  متسعاً  لم يوفر مكاناً 

في اليوم الواحد، وهذا دليل على أن رقصاتها تطورت ولم تعد 

من  األول  األيام  منذ  رأيناها  ولقد  السابق.  في  كما  عشوائية 

رقصاتها  تعرض  المعرض،  في  الكبير  المسرح  على  يونيو  شهر 

استعراضاتهن  لتقدمن  تأتين  ممن  غرناطة  غجريات  عرض  قبل 

الخيمتين  إحدى  إلى  هناك  من  تنتقل  فاطمة  وكانت  الصاخبة. 

المغربيتين في شارع القاهرة، ثم تستقر بجانب الغجر في ركن 

من البازار الذي يتوسطه المسرح الكبير. فهناك رأيتها في ذلك 

أن  الرغم من  التونسية. وعلى  بالحفلة  المسمى  الصغير  المبنى 

تتسع  ال  متواضعة  ظلت  أنها  إال  بالسجاد  كلها  مفروشة  قاعته 

غير  مقاعد  على  بعضهم  يجلس  متفرج،  لخمسين  بالكاد  إال 

إلى  مباشرة  يؤدي  باب ضيق  إليها عن طريق  والدخول  مريحة. 

بالسجاد،  مفروشة  منصة خشبية  عن  عبارة  كانت  التي  الخشبة 

تتسع لكل أفراد الفرقة. وفي اآلخر يوجد شيء على هيئة عرش 

حاملة  فاطمة  خلفها  تقف  كبيرة  ومرايا  درجتين  على  يرتفع 

دربكة، تخبط عليها بيديها الرقيقتين. وعلى شمالها ترى والدها 

جالسا القرفصاء تحتها يعزف بعنف على آلة تشبه الفيولونسيل. 

بيديها  أخرى  وسيدة  طبلة  على  يضرب  زنجي  بجانبه  ويجلس 

وثالث  طبلة  بيدها  عجوز  تجلس  فاطمة  يمين  وعلى  دربكة. 

راقصات تمسكن كل واحدة بدربكة. وأخيراً يوجد أسفل المنصة 

ومن  نوعه!  في  متفرداً  وكان  صغيراً،  تونسياً  مسرحاً  المؤلف 

يقصد  ولم  الفنون،  لتقديم  مكاناً  يقصد  أنه  أرى  نظري  وجهة 

مسرحاً بالمفهوم الحديث؛ ألنه عندما وصفه من الداخل قال: 

رجل  يقوده  جداً،  فقيراً  فيه  يعزف  الذي  األوركسترا  »وكان 

والدها  عكس  على  ولطيفة،  جميلة  ابنة  وله  ضخم،  جزائري 

من  نوعاً  أن يضفي  المارد  أراد  بـ»مارد سوسة«. ويوم  المشهور 

رقصة  أدت  التي  ابنته  استغالل  في  فكر  عرضه،  على  التجديد 

الجزائر.  في  رأتها  التي  البطن  رقصة  مقلدة  وبدائية  عشوائية 

بالنقود  الجمهور  وأمطرها  فائقاً.  نجاحاً  القت  ذلك  مع  ولكنها 

أكثر  هذا  عرضها  في  المعرض  آخر  حتى  فاستمرت  والقبالت. 

من مرة في اليوم. وكان اسمها وهي طفلة »راشيل بنت عيني«، 

لم  الجميلة  وفاطمة  الجميلة«!  »فاطمة  شبت  عندما  وأصبحت 

نجاحها  كان  حيث   ،١88٩ معرض  عن  تتخلف  أن  بوسعها  يكن 

مكان  من  أكثر  في  رقصاتها  تقدم  فاطمة  وكانت  مسبقاً.  مؤكداً 

بباريس القرداحي  فرقة  في  مصرية  راقصة  محمد  باريسهانم  في  القرداحي  بفرقة  هالل  عمر  العواد 

باريس معرض  مسرح  على  الشعبية  المصرية  الخديوية  الفرقة 
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31 [[[ نوافذ]]

يفصح  »الباتينيول«  من ضاحية  تونسية  امرأة  عليه  تعزف  بيانو 

للباريسيين. أما  التي تدل على طول مخالطتها  عن ذلك لهجتها 

وجليسات  والعسكريين  للمدنيين  واحد  فرنك  فهي:  األسعار 

من:  ويتكون  دقيقة،  عشرة  اثنتي  يستغرق  والعرض  األطفال، 

رديئة،  بطن  رقصة  عن  عبارة  كانت  التي  جزائرية«  »رقصة 

تونسية«  »رقصة  أخيراً  بالسيف«،  و»رقصة  شركسية«،  و»رقصة 

تؤديها »فاطمة الجميلة«.

التونسي السوق  مسرح 
المؤلف يصف  التونسية«، وجدت  السوق  وتحت عنوان »حفلة 

فنوناً  يقدم  بالمعرض،  التونسي  السوق  في  مكاناً  أو  مسرحاً 

وتعجب  العوالم!  من  المقدمة  المبتذلة  البطن  ورقصات  غنائية 

موسيقى  بمصاحبة  ُتقدم  الرقصات  هذه  وجد  عندما  المؤلف 

بيانو أوروبي ُتعزف عليه موسيقى عربية لتفقد طابعها وهويتها. 

يهودي عربي  »ينيني سمامة« وهو  اسمه  يعزف  الذي  والعازف 

العازف  هذا  أصيب  المعرض  إقامة  وأثناء  المكان!  وصاحب 

موته،  في  شامتاً  كان  المؤلف  أن  الواضح  ومن  ومات!!  بمرض 

تقدمة  وما  الرديء،  عزفه  من  السماء  انتقام  بأنه  برره  الذي 

المبتذلة، فوجدناه يتتبع أخبار هذا  البطن  الراقصات من رقصة 

المزاد  في  بيعت  الخاصة  مقتنياته  جميع  بأن  وأخبرنا  المكان، 

ستة  وهي:  المقتنيات،  هذه  يصف  المؤلف  وأخذ  العلني! 

دواوين، ويقصد بها الكنبات كبيرة الحجم أو مجموعة صالونات 

عديدة،  بوسائد  ومزودة  التركي  بالقماش  مغطاة  للجلوس 

ومجموعة  األلوان،  باهتة  وخيم  لإضاءة،  ملوناً  فانوساً  وثالثون 

المقتنيات  هذه  وبيعت  إلخ،   .. ومرايا  ومقاعد  ومناضد  أعالم، 

جميعها بثمن بخس ١3٥٠ فرنكاً.

العرب الفرسان 
كما وجدت في الكتاب وصفاً مهماً حول فانتازيا الفرسان العرب، 

يوم  كل  الفرسان  يؤديه  مبهر  استعراض  هو  المؤلف:  عنه  قال 

من  نقابلها  جزائرية  مبان  أول  واجهات  من  مكون  ميدان  في 

فرسان  تسعة  يقوم  فهناك  المعرض.  داخل  المرسى  باب  ناحية 

طويال  يستمر  لم  ولكنه  رائع،  باستعراض  التونسي  الشباب  من 

لألسف. فقد كاد الحنين الى الوطن يعصف بهؤالء الشباب الذين 

أصروا على العودة إلى الوطن. وفي هذا الميدان أيضاً في بعض 

فرقة  تجتمع  كانت  تقريباً،  المساء  كل  وفي  النهار  من  ساعات 

ذات  بآالتهم  الجزائريين  القناصة  موسيقى  أي  الجزائرية،  النوبة 

الصوت الصاخب. ويرجع نجاح هذه الفرقة إلى فضول الجمهور 

وليس للفن البدائي الذي يقدمونه. ولكن كان هناك عرض متفرد 

كان موكب  فقد  الشرقية.  والفخامة  والتجديد  الطرافة  من حيث 

مدى  على  أسبوع  كل  من  الثالثاء  يوم  عرض  الذي  فيتنام  تنين 

المدهش  الموكب  هذا  نظم  الذي  من  أعلم  وال  أسابيع،  أربعة 

كل  يستحق  ماهر  فنان  فهو  كان  وأيا  يتكرر.  أن  يصعب  والذي 

الثناء الذي أحاط به. فلنتخيل أن كل الساحة بأرضياتها ونافورتها 

ومبانيها كانت مضاءة ويتكون ذلك الموكب من موسيقى عربية 

يليها تسعة فرسان على األحصنة، أربعة منهم من شمال أفريقيا، 

من  والجزائريين  التونسيين  من  وفرقة  السنغال،  من  وخمسة 

الجزائريين  القناصة  نوبة  ثم  اإلنكشارية،  ومشاة  الرايات،  حملة 

في عربة ويليهم ممثلو المسرح الفيتنامي في مالبسهم الفاخرة، 

ثم  والمغربية،  والجزائرية  التونسية  الفرق  كل  من  العوالم  ثم 

دائماً.  الثغر  باسمات  الجاويات  الراقصات  وأخيرا  السنغاليات 

نساء  ثم  هودج،  في  محموالت  النساء  بعض  ذلك  بعد  تمر  ثم 

والبشعة،  المخيفة  الحرب  أقنعة  يرتدين  الجديدة  كاليدونيا 

الموكب  يختتم  وأخيراً  بموسيقاهم،  والكونغو  الجابون  وزنوج 

هذا  ويمر  وخدامه.  بكهنته  محاط  الكبير  الفيتنامي  بالتنين 

والفوانيس  الكشافات  حملة  من  صفين  بين  الكبير  الموكب 

وتعزف كل أنواع الموسيقي في آن واحد محدثة شيئاً من النشاز 

النارية  واأللعاب  األضواء  من  لجيني  يم  في  ذلك  كل  المنغم. 

التي تبدو وكأنها تشعل األشجار والغابات. لقد كان هذا المشهد 

فريداً من نوعه وساحراً وغير مسبوق.

الكتاب ترجمة 
مصر  بين  تمت  فنية  عالقات  أن  لنا  يتضح  سبق  ما  على  وبناء 

وتونس – باإلضافة إلى الجزائر والمغرب – عام ١88٩، حيث قدم 

إكسبو  القاهرة داخل معرض  الشعبية في شارع  فنونهم  الجميع 

الحظوا  العربي،  المغرب  بالد  في  األصدقاء  ولعل  باريس.  في 

على  فيها  معتمداً  المقالة  هذه  في  عرضته  ما  وقيمة  أهمية 

تفاصيل  عن  بالفرنسية  المنشور  الكتاب  وهو  ونادر  مهم  مصدر 

هذا  من  أجزاء  ترجمة  على  اعتمدت  وألنني  المعرض!  هذا 

الكتاب، قام بها أحد الزمالء، فمن المؤكد أن األصدقاء في تونس 

أفضل  ترجمتهم  ستكون  المتخصصين  من  والمغرب،  والجزائر 

وأهم، ومن المؤكد أنهم سيصلون إلى أمور لم أصل إليها!! ولهذا 

أقدم لهم من اآلن اسم هذا الكتاب الذي لم ُيترجم إلى العربية 

في  السبق  فضل  له  ويكون  سيترجمه  لمن  فهنيئاً  اآلن!!  حتى 

ومعرفة  والجزائر  والمغرب  تونس  في  األوائل  الفنانين  اكتشاف 

أسمائهم وأعمالهم وأنشطتهم الموثقة في شارع القاهرة بمعرض 

 LE THÉATRE « :إكسبو بباريس عام ١88٩، واسم الكتاب هو

»١88٩ A L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE

باريس معرض  داخل  القاهرة  شارع 

باريس في  الخديوية  الفرقة  إعالن 

باريس معرض  في  التونسية  والرقص  الغناء  عروض 


